


সূচী পত্র। 

বিষয়। 
স্জপমান কাহাঁকে বলে 

তিকার প্রতি হিংসা নহে 

(জ্ঞাপন 
শ্রীনি বাজরে 

ধদা বনাম কাল 

_মীমাজিক জোয়ার ভাট! 
ধ্লুতির কমনীয়ত। 

 শরান্র জনম 
গুতন সংবাদ পত্র 

পঁদয় লও হে *** 

 সঙ্কিম বাবুর দেবীচৌধুরানী 
নিষ্ষাম ধর্ম 

বিবেক ও বুদ্ধি 

্রফুল্লমুখী 

বঙ্ছিমবাবু--_ 
বিদ্যমান 

ইংরাজি না বাঙ্গাল 

লাধুভাষা না চলিতভাষা 
স্বাধীনতা 

সমূনয় 

উন্নতি 

৮২ 

৮৭ 

৯৩ 

৪৪ 

৭৭) 

১০২ 



বিষয় | পৃষ্ঠা! 
জাতিষ্কেদ-_- 

প্রাচীন ব্রাঙ্মণদ্িগের গৌরব ও স্মৃতি: ১০৫ 

সাম্য, তৃদেব বাবু ও চন্ত্রনাথ বাবু ৫. জু 

বর্ণড্লেদের মূল ও হেতু ,১১১৮৮৯১৮ 

জাতিভেদের মূল 24 ই 
প্রাচীন জাতিতেদের গুণ  .*, ১৩৩ 

বিলাত যাত্রা শা 1৮ “তত 

বিলাত যাত্রা ও কপটত। রর ১৮১৫২ 

নৃতন ব্রাহ্মণ-রাজ্্য ৫ ২৪ ২৬৬ 

মর্ম 22 ১১০৩ ২৭৪. 

চাকুরি. 
প্রভু ও ভৃত্য ,,? ১৭১ 

গরিব সেবা ও 

হিরগুয় রাজার উপাখ্যানা *** ১৮১৭৮ 

ভিক্ষাদান ১, ১১১৮৫ 

শিক্ষাদান না ১৯৬ 

গরিব ব্যাঙ্ক ৃ ্ 38০, 7১5 

জমিদার--- ও 

সাবধান ক ১২০৫ 

জমিদারগণের রাজত্ব টর ১৪ 8১6 

ভবনের 



পরম পৃজ্যপাদ « কার্তিকেয়চন্ত্র রায় পিতৃঠাকুয় 

মহাশয় প্রীচরণ কমলেধু 

স্বর্গীয় পিতৃদেব 

শোঁক সন্তপ্ত হৃদয়ে এই পুস্তকখানি আপনা
র 

'দেবচরণে পুষ্পীঞ্জলি দিলাম। আপনি, নরজন্দে 

বিষয় কার্ধ্যের মধ্যে থাকিয়াও;যে অনঘ 
দেবচরিত্র 

বিকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাও 
যদি 

এই পুস্তকে প্রতিফলিত হইয়। থাকে, তাহ
া হইলে 

ইহা শুভপ্রদ হইবে। 

প্রণত সেবক 

ীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। 





ভূমিকা। 

«পতাকা” ও “নব্যভারতে” আমার যে নকল 

প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কতকগুলি এই 

পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইল। পূর্ব ইহার মধ্যে 
কয়েকটা প্রবন্ধ কোনও কোনও সম্মানিত সম্পাদক 

তাহাদিগের পান্রে পুনমু্রিত করিয়া আমাকে অনু- 

গৃহীত করিয়াছিলেন । কিন্ত প্রবন্ধগুলি পুনরমত্রিত 

করিবার আমার আকাজ্ষ। ছিল না। যাহা! হউক 

এক্ষণে পুনরমদ্রিত হইল। 





প্রবন্ধবলহরী | 

অপমান কাহাকে বলে ? 
প্রভাত হইল। প্রভাতের শীতল বায়ু, মধুর সম্ভাষণ, 

পুষ্পগুলিকে জাগাইতে লাগিল। কলকণ্ঠ পিককুল আননে 
ছুটিয়া ছুটিয়া, আকাশে দঙ্গীত ছড়াইতে লাগিল। অবনী সুখে 
হাঁসিল। আমাদিগের সেই নির্জন উদ্যান-বাঁটাতে আমি প্রভাতের 
এই পবিত্র শোভা দেখিতেছিলাম। সেই প্রাভাতিক মধুরতার 
হাসিহাঙ্গি চ্উ আমার হৃদয়ে আসিয়া লাগিতে ছিল-_-তখন 

ক্ষণকালেন্ব নিমিত্ত জীবনের শত ছুঃখ ভুলিয়! ভাবিলাম, বাচিয়া 

থাক। ত বেশ, পৃথিবীত খুব সুখের স্থান। এমন সময় আমার 

একজন বন্ধু সেইথানে উপস্থিত হইলেন। তীহার মুখখানি 

স্বতাবতই গম্ভীর, ললাট প্রশস্ত, দেখিলেই বোঁধ হয় লোকটা 

চিন্তাণল। তাহার শিক্ষা উচ্চ, বুদ্ধি মাঞ্জিত, জন্ম ত্রাঙ্মণবংশে 
সন্রান্ত পরিবারে । তিনি আসিয়াই বলিলেন, “ভাই, আজি 
এক জোড়া জুতা দিতে পার 1 আমার কয় দিন জুতা নাই” 
তাহার পায় জুতা ছিল না তাহা আমি প্রথমে লক্ষা করি নাই, 
এখন করিলাম। আমি বলিলাম, “বন্থুন”।__স্ুশিক্ষিত) সন্াস্ত 

লোক-_গায় ভুতা নাই_-আমার নিকট জুতার ভিখারি! 
আমি কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম ন। জিজ্ঞাসা করিলাম 



প্রবন্ধ-লহুরী। 

প্ভুতা?” তিনি যে উত্তর দিলেন তাহাতে বুঝিলাম, সাধারণ 
হর জন্য কোন একজন ধনী ব্যক্তির নিকট তাহাকে যাইতে 

হুইবে। পায় জুতা না থাকিলে দ্বারবান্ তাহাকে ঢুকিতে 
দিবে কি না সন্দেহ, সুতরাং এক জোড়া জুতার আণ্ড প্রয়োজন। 

এই কথার পর, প্রভাতের সেই সখের ঢেউ. চলিয়া যাইল। 

তাহার পঠিবর্তে বিষাদ চিন্তার ঢেউ আদিল। ' অদ্যও অনেক 

 দিনকার সেই কথা মনে হওয়াঁয় বিষাদের টেউ আবার মনে 

আদিতেছে। কেন, এখন তাহা বুঝাইলাম না । আমার নিকট 
অয্লানবদনে জুতা! ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সেখানে আরও 

লোক ছিল, ত্বাহাদিগের মধ্যে কে কি মনে করিবেন তাহ 

তিনি ভারিলেন না, জুতা ভিক্ষা করাতে তাঁহার অপয়ান হইবে 
তাহা মনে করিলেন না। তিনি ভুত লইয়া হাসিতে হাঁমিতে 
চলিয়া যাইলেন। তিনি চলিয়া! গেলে একজন বলিলেন প্মহা- 
শয়, এইরূপ ভিক্ষা করিয়া জীবন অতিবাহিত করা কিন্তু--বড় 

লজ্জা ও অপমানের বিষয়।” আঁযাঁর মনে হইল, অপমান ও 
লজ্জা__কাহার? যিনি জুতা চাহিয়া লইয়া যাইলেন তাহার, না 

আমার? যিনি পরহিতব্রতে, কর্ডব্যজ্ঞানের উদ্দীপনায়, সুখ 

সম্পদের আশা, চিরকালের জন্ত ছাড়িয়! দিয়া অদ্য অন্ঠের 

দ্বারে ভিথাঁরি, তিনি নিতান্ত নির্ধন হইয়াও ধনী- ততীষ্ার 

জীবনে যে মাহাত্য আছে, অন্তঃকরণে যে রত্বরাশি আছে, 

ধনিজনের মধ্যে তাহা! কয় জনের আছে। আমার মনে হইল, 
ইনি ভিক্ষাঁরি হইয়াও দাঁতা, আমি দাতা হইয়াও ভিখারি। 
এক জোড়া অকিঞ্চিংকর জুত! ভিক্ষা করিয়া, আমাকে মহামূল্য 

শিক্ষ! দিয়া যাইলেন। /জীরন যে বিলাস-সন্তোগ নহে, কেবল 



অপমান কাহাকে বলে। . 2 
প্রভাত-বাযু সেবন নহে, সংসার যে স্ুখশধ্যা বা আলস্তমঞ্চ মে, 
সার যে রগক্ষেত্র--ধে ব্যক্তি কর্তব্যের তৃরীধ্বনি গুনিয়াও 
এই রণে যোগ দিতেছে ন! সে যে কাপুরুষ, তাহার জীবন থে 

স্বণার ও অপমানের জীধন--আমার জীবন যে অপমানের জীৰন, 
আর ইহার জীবন যে মানের জীবন--এই কথা তিনি ফরাসি 
উপন্তান “লে মিজেরেবল্” (1.3 [11501919159 ) এর মহ 

বিশপের স্তায় বক্তৃতা না করিয়া নীরবে আমাকে শিখাইয়া দিয়া 
চলিয়া যাইলেন। “আপনার মান আপনার কাছে” এই গ্রচ- 

লিত কথার গভীর মন্দ কতক বুঝিতে পারিলাম। অন্ত লোঁকে 

কি বলে, কি ভাবে তাই ভাবিয়। ভাঁবিয়াই আমরা ষ্রি। কেহ 
প্রশংসা! করিল, অমনি হর্ষে নাচিয়! উঠিলাম, কেহ নিন্দা করিল, 
অমনি বিষাদে ভূবিয়! যাইলাম-_হর্ষ বা বিষাদের উপযুক্ত কারণ 
আছে কিন! তাহা ভাবি না-"অন্তের কথার উপর, অন্ঠের 

বিশ্বাসের উপর, নিজের সুখছুঃখ সংস্থাপিত করি-.মিজের মান 
অপমান অন্টের হস্তে স্াস্ত রাখি। + 

“আমার ধাহা কর্তব্য, তাহাই কেবল আমার মনে কর! 

আরগ্তক, অন্তে যাহা ভাবিবে তাহা মনে কর! আমার বিশ্ুমাত্র 

প্রয়োজন নাই”_-এই মহাপুক্ষবাক্য -জানিয়াও তাহা সতত 

মন্, রাখিতে পারি না। যদ্দি কথন নিজের কর্তব্যজ্ঞানে, 

সমাজের মতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে যাই, সত্য বা বিশ্বাসের 
অনুরোধে সাধারণের কোন অপ্রিয় কথা বলিতে চাই--এমনি 

ভীরু মন, সমাজ ও নিন্দার ভয়ে অগ্রসর হইতে পারি না। 
সমাজে আমার “মান” যাইবে, এই ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ি । 
নিজের কর্ঠব্যজ্ঞানের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া, অথবা নিজে সরল. 



ৃ | প্রবন্ধ-লহরী | 

বিশ্বা গোপন করিয়া, ফে “মান” সঞ্চয় বা রক্ষা করিতে হয় 

তাহা মান নহে, তাঁহা অপমান, অথবা অপমান অপেক্ষাও কোন 
স্বণিত বস্ত, ইহা নিতান্ত সত্য। আর যে অপমান” কর্তব্য- 
কার্য্যের অবশ্থস্তাবী অন্ুচর তাহা অপমান নহে, তাহা! অতি 

উচ্চশ্রেণীর মান। | 
তুমি প্রেলওয়ে গাড়িতে যাঁইতেছ, দেখিলে 'একজন বিদেশী 

অস্থর একটি নিঃসহাঁয়া অবলাকে আক্রমণ করিল। তোমরা! 
সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়! তাহার রক্ষার্থে এক পাও অগ্রসর হইলে 
না, আর,একটি বালক তাহ! দেখিবামাত্র,নিজে দুর্বল জানিয়াও 

তীরবেগে ছুটিয়া আপনার'সমুদয় বল ক্ষুদ্র মুষ্টিতে সংগ্রহ করিয়া, 
সেই অস্থরের সহিত যুবিতে লাগিল।-_-অবপ্ত পারিল না। 
অন্থুর তাহার বজ্তমুষ্টিতে শীঘ্রই বালককে ফেলিয় দিল, পদাঘাত 

করিল-_বালক ভূতলে লুষ্ঠিত, তাহার কোমল কপোল শোণিতা- 
্ত। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে অপমান কাহার ? তোমা- 
দিগের, পুত্তলিবৎ দণ্ডায়মান কাপুরুষদিগের,__না ধূলিলুষ্ঠিত, 
পদাহত, কধিরাক্ত বালকের? মান অপমানের জ্ঞান অধুনা 

বাঙ্গালীর মধ্যে কাহার কিরূপ তাহা জানি না। অগ্ভে যাহাই 
মনে করুন, আমিত এ পদাহত বালকের পদরেণু আমার মস্তকে 

লইতে পারিলে আমাকে ধন্য ও পৃত মনে করি। 
যাহা অন্তায় ও অধর তাহা! করাই অপমান, আর যাহা ধশ্ম 

ওন্তায় তাহার অন্ুবর্তী হওয়াই মান। 

পপি উিপসিিহিাকীসপিশ 
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সংসারে প্রতিহিংন। প্রবৃতিটা বড়ই বলবতী,কি মানুষের মধ্যে 

বল, কি পশুদের মধ্যে বল। যেমন চড়টা মারিল অমনি চাঁপ- 
ডুটা মারিতে কেমন ইচ্ছা করে, যতক্ষণ চাপড়টা না! মারিতে 
পারি, ততক্ষণ যেন গার জালা জুড়ায় না। কেহ একটা শক্ত 

কথা বলিল, অমনি প্রত্যুত্তর তাহাকে তেমনি শক্ত ব| ততো- 
ধিক শক্ত কথা বনিয়া ফেলি--যদি দৈবাৎ কাহারও গার ধেঁস 

লাগিল অমনি সর্পের মৃত তাহাকে ফৌন করিয়া! দংশন করি, 

ছুঃথের বিষ তাহার জীবনের শিরাতে চাঁলিয়া দেই। জানিনা এ 
জীবনে প্রতিহিংসা ঝা ক্রোধের বশে কত কোমল হৃদয়কে 

আঘাত করিয়াছি। কতবার ভাবি, প্রতিহিংদ একবারে 

পরিত্যাগ করিব, ক্রোধকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিব। কই, 

তা ত পা্টর না। যাহাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাদি, যে 

প্রাণের অপেক্ষাও আমাকে ভালবাসে, 'গী আমাকে একটা কথ। 



৬. প্রবন্ধ-লহরী। 

বর্লিল,একটু অনুচিত অসহিষ্ণুতা দেখাইল, আমি অমনি তাহার 
অপেক্ষাশতগুণ অসহিষ্ণুতা দেখাইলাম। যে মরিয়া যাইলেও 
আমাঁকে কখন কঠিন কথা বলে নাই,যাহার কোমল হৃদয় আমি 

যন্ত্রণার শলাকাঁয় পুনঃপুনঃ বিদ্ধ করিলেও কখন আমাঁকে কর্কশ 

ভাষায় কথা ক্ষহে নাই,_যে আমাকে এক বিন্দু সুখ দিবার 

উন্য নিজে এক সমুদ্র ছুঃখ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে তত গ্রস্তত-_ 

আমি এমনি অধম যে দেও যদি একদিন একটা কথা ন! বুবিয়া 

বলে, একটা কাজে বিবেচনার চুক করিয়! ফেলে, ন| বুঝিয়া 
অসময়ে আমার গতির একটু ব্যাঘাত দেয়, আমি অমনি, ক্ষণ- 

কালের জন্য মব ভালবাদ। ভুলিয়া, কুপিত বাক্যের তীক্ষ নির্মম 

ছুরিক! তাহার বুকে বসাইয়া দেই। তার কোমল প্রণি তাতে 

যে যন্ত্রণায় ছটফট করিবে, রজনীতে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের 

 অশ্রজলে উপাধান যে ভিজিয়! যাইবে, একটু রাগিলে তাঁতমনে 

থাকে না। যাকে ভালবাগি রাগে পড়িয়া তাঁকে কষ্ট দিয় 

কত কষ্ট পাই। যাহাকে নিষ্ঠুর কথায় কীদাইয়াছি,তাহার অন্ভপ- 
স্থিতিতে দ্রিবসে বা রজনীতে বিশ্রামের জন্য যখনই চক্ষু মুদ্রিত 

করি, অমনি তাহার অশ্রদিক্ত আনন, স্নেহ্প্রার্থী চক্ষু ও তীতি- 

কম্পিত ওষ্ট মানসনেত্রে দেখিতে পাই--তখন অনুতাপে হৃদয় 

দগ্ধ হইতে থাকে, তখন তাহার পদতলে মাথা রাখিয়া কেবল 

কাঁদিতে ইচ্ছা করে। এতবার যে অন্ৃতীগে দগ্ধ হইলাম, 

তবু ত বয় বিশুদ্ধ হইল না, তবুত মালিন্য দুর হইল না, তবুত 
ক্রোধের হাত এড়াইতে পারিলাম ন1। যাকে খুব ভালবাসি, 
যখন তার প্রতিই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি না, যখন আহত 

ছ্ইয়া তাহারও প্রাণে বাঘাত না দিয়৷ ক্ষান্ত হই না,তখন যাহা- 



প্রতিকার প্রতিহিংসা নহে । 

দিগের তত বা মোটেই ভালবামি না, তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ 

কিরূপে সম্বরণ করিব, তাহাদিগের উপর প্রতিহিংসার চেষ্টা 

কিরূপে নিবারণ করিব? ক্রোধ ও প্রতিহিংসা পশুর প্রবৃত্তি, 

সয়তানের ধর্ম, নরকের পথ । আজি পর্যন্ত যদি প্রতিহিংসার 

দাস থাকিলাম তাহা হইলে আমার মনুষ্যত্ব কোথাথ্, শিক্ষার 
ফল কি হইল? তাহা হইলে ঈশার ও বুদ্ধের ও চৈতন্ঠের 
জীবন আমাকে কি শিখাইল ? কেবল কথা, কেবল কথা! 

প্রতিহিংসা একবারে করিবে না, রাগ এককালে করিবে না। 

এককালে করিবে না? হী, এককালে না। রাগ ও প্রতিহিংস 

সকল অবস্থাতেই পশুর প্রবৃত্তি, কল মনুষ্যের পক্ষেই কলঙ্ক, 

সকল অবস্থাতেই ধর্ম প্রবৃত্তির অবমাননা, সকল সময়েই অব- 
নতির প্রশস্ত রাজবত্ঝ্। 

ইহার' কি অর্থ এই যে, অত্যাচারের প্রতিবিধান 

করিবে না, ছুরাআ্মাগণকে শাসন করিবে না, আত্মসম্মান 

রক্ষা করিবে না? ইহার কি অর্থ নিশ্েষ্টতা? ইহার কি 

অর্থ অনৃষ্টবাদীর কার্য্যহীনতা? তাহা নহে। প্রতিহিংসা 

নিষিদ্ধ বটে, তাই বলিয়! প্রতিকার নিষিদ্ধ নহে। দস্থা 
তোমার সর্বস্ব লুন করিবে, তোমার স্ত্রী কন্তাকে অবমান 

করিবে, এমন অবস্থায় ও তুমি ক্রোধ করিবে না। প্রতিহিং- 
 সাকে মনে স্থান দিবে না,_কিন্তু দৃঢ়তার সহিত,লাহসের সহিত 

প্রতিকার করিবার জন্য অগ্রদর হইবে-_আবশ্তক হইলে প্রশান্ত 

ভাবে. অবিচলিত চিত্তে শত সহশ্র লোকের প্রণবধ করিতেও 

কুষ্টিত হইৰে না। কর্তব্য পালন করিবার জন, ধর্ম রক্ষা করি- 

বার জন্য, ঘদি কখনও কাহাকে কষ্ট দিপ্তে হয়, এমন কি বধ 



প্রবন্ধ-লহরী। 

করিতে হয়, তাহাও করিবে-_কিন্তু প্রতিহিংসার চরিতার্থে 

কাহার্কৈও লেশ মাত্র কষ্ট দিবে না। | 

মানুষের তিন অবস্থা আছে। প্রথমে যখন সে নিতান্ত 
অসত্য ও অসংযত থাকে, তখন সে প্রতিহিংসা দ্বারা পশুবৎ 

চালিত হস্চ তথন সে কষ্ট পাইলে কষ্ট-দাতাকে প্রতিদানে কট 
দিতে পারিলে সখী হয়। দ্বিতীয় অবস্থাতে, কষ্ট পাইলে সে 
উৎপীড়ককে কষ্ট দিতে চাহে না, ভবিষ্যতে পুনর্ধার যাহাতে 

কষ্ট ভোগ করিতে না হয়, কেবলমাত্র তাহার জন্ত চেষ্টা করে। 

ইহাকে আত্মরক্ষাগত প্রতিকার বলা যাইতে পারে। 

তৃতীয় ও সর্ধোচ্চ অবস্থাতে মানুষ যখন আবরঢ় হন, তখন 

তিনি নিজের কষ্টের প্রতি তত লক্ষ্য করেন না, কষ্টদাতার 

যাহাতে পাপ প্রবৃত্তি শমিত হয়, সে যাহাতে নৈতিক রোগ হইতে 

আরোগ্য লাঁভ করে, তাহার জন্ত তখন তিনিৎ চেষ্টা! করেন। 

ইহাকে শক্রশিক্ষাগত প্রতিকার বলা যাইতে পারে। 
এই উচ্চ অবস্থাতে আসিয়া! মানুষ পবিত্রতার রাজ্যে প্রবেশ 

করে। তখন তাহার অন্তর হইতে প্রতিহিংস! প্রবৃত্তি, ক্রোধ, 

রিপু, একবারে তিরোহিত হর। প্রতিহিংসা তখন দয়াতে পরি- 

ত হয়_-তখন যুদ্ধ মানুষের সহিত নহে, তাঁহার পাপের সহিত। 
তখন চেষ্টা, শত্রুকে পরাস্ত করিবার জন্ত নহে-__তাহাকে উন্নত 

করিবার জন্ত। তখন তিনি পাপাশয় শক্রকে রোগীবৎ বিবেচন। 

করিয়া চিকিৎসকের ন্তায় তাহার রোগের প্রতীকার করিতে 

বসেন। শক্ত কর্তৃক হননে ভুদ্ধ হন না, আত্মরক্ষার জন্ঠও ব্যস্ত 
হন না, রোগী কিসে আরোগ্য লাভ করিবে কেব্রলমাত্র সেই 

চিন্তাতে মগ্ন। তখন পবিত্র দয়া তীহার হৃদয়ে উচ্ছলিত হইয়া, 



বিজ্ঞাপন | 

শক্তকে ন্নাত করিয়া, তাহার মালিম্য দূর করিবার জন্য মধুর কল 
কল রবে প্রবাহিত হয়। তখন তিনি নিজেকে বলিদান দেন, 
নকঙ্গ কষ্ট, সকল ত্যাগম্বীকার, সর্বজনের মঙ্গলের জন্ত আননের, 
সহিত আলিঙ্গন করেন। 

তখন তিনি নরদেছে দেবতার জীবন লাভ করিয়া ঈশা,বুদ্ধ ও 
চৈতন্ঠের স্থায়, কেবলমাত্র সংসারের মঙ্গলের তরে উষ্জীতম গ্রাতি- 

কারের ধর্ম প্রচার করিবার জন্ত, প্রতিহিংসার অধর্্ম ধরাতলে 
লোপকরণের জন্য, সর্বত্র বিরাজ করেন। তখন তিনি জীবনৈর 

জলন্ত স্বর্গীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা এই মহাবাক্যের শিক্ষা দেন--যে 
প্রতিকার, প্রতিহিংসা নহে। 

শশা স্হহি৫৩৯ 

বিজ্ঞাপন । 
অজি কালি কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভারি ধূম পড়িয়া 

গিয়াছে। কতরকমেরই যে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, কত প্রকার 

দেশহিতৈষিতা৷ তাহাতে যে প্রকটিত থাকে, কত প্রকার মনো- 

মোহিনী ভাষা তাহাতে প্রয়োগ কর! হয়, তাহার অন্ত নাই। 

ক্রেতা রূপ মৎ্স্ত ধরিবার জন্য, সংবাদপত্র রূপ মরোবরে কত 

বিজ্ঞখুপন দাতা, কত রকম চার ফেলিয়। ছিপ পাতিয়া বুপিয়। 

আছেন। এই পুকুরে মাছ ধরিবার জন্য পুকুরের মালিককে 

কিছু কিছু টাকা! দিতে হয়। যেষত গুলি ছত্র ম্বরূপ ছিপ 

ফেলিবে তাহাকে তত অধিক জম! দিতে হয়। অধিক ছিপ 
ফেলিলেই যে মাছ অধিক ধরা যায়, তাহা নহে।” বিজ্ঞাপনের 

ভাষারূপ মাল মগলা দিনা চার ও টোপ তৈয়ার করিতে হয়। 
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কোন কোন ব্যক্তির ভাষা-চারের এমনি খোদবু, থে তাঁহারা! 
চাঁর ফেলিতে ফেলিতে ভ্রান্ত মতগ্তগণ স্থগন্ধে আমোদিত হইয়া 
পালে পালে আমিয়া টোপ গিলিয়া ফেলে এবং শেষে বড়ই পন্তা- 
ইতে থাকে। | 

সংসারে বিজ্ঞাপনটা যে কেবল নিত দেওয়! ছয় তাহ] 

নহে। আমার সময় সময় বোধ হয়, সংসারে যেন কোন ন। 

কোন আকারে সর্বত্রই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে, সংসারে যেন 

কেহই একটা! না! একটা বিজ্ঞাপন খাড়া না করিয়! জীবনযাত্রা 

নির্বাহ করিতে চাহে না। যেন চতুর্দিকে "আমায় দেখ দেখ 

গো” "আমায় দেখ গো” এইরূপ বলিয়া মকলেই চীৎকার করি- 

তেছে। যেন আমাকে অন্য লোক না দেখিলে, অন্য লোকে 

আমার নাম না শুনিলে, আমার জীবন বৃথা যাইল-_-যেন সংসারে 

জীবনের একমাত্র এবং কেবলমাত্র উদ্দেন্ত আঁপনাঢক প্রচার 

করা, আপনার নাম অন্যের কে নিনাদিত করা, আপনার 

কীরন্তিকলাপ অন্তের হৃদয়ে খো'দিত করা । এইরূপ আত্মঘোষণাতে 

যে নীচতা আছে তাহার প্রতি লোকে দৃষ্টি করিতে চাহে না। 
প্রায় মকল মানুষই যেন বিজ্ঞাপন দিবার জন্য, আপনাকে 

বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য ব্যকুল। কেহ বহি লিখিয়। বিজ্ঞাগন 

দিতেছেন আমি কবি, কেহ বন্তৃতা করিয়া বিজ্ঞাপন দিভেঞ্জেন, 
আমি স্ব্দেশপ্রেমী; কেহ কথোপকথনে বা নিজের রচনাতে 

নান! প্রকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়৷ বিজ্তাপন দিতেছেন, আমি 
পঙ্ডিত; কেহ ঘা গাড়ি ঘোড়া কা ইয়া, . বিজ্ঞাপন দিতেছেন 

আমি ধনী) কেহবা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তপ্ত ইষ্টক 

* রাশি দ্বারা বিজ্ঞাপন দিতেছেন অমি লক্ষপতি। কেহ বা বিচিত্র 
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বেশে সায়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন,_-“আমি বেশ সাজিয়া৷ আছি, 
তোমাদিগের পায় পড়ি আমাকে একবার দেখ গো ।” পু রর 

কেহ ঝা সৌনর্্যের বিজ্ঞাপন দ্রিতেছে। যেন প্রতি পদ- 
বিক্ষেপে প্রতি কটাক্ষে বলিতেছে, “ওগো! আমাকে দেখো গো, 

আমি দেখিতে বড় সুন্দর। তোমরা আমায় ভাল"করিয়! না 

দেখিলে আমি প্রাণে বাঁচি না।, | ্ 

সংবাদপত্রের স্তত্তগুলি অনেকে এক একটা ভশাপু ব্ূগ 

ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেখানে যাহা করেন ঘংবাদপত্রের, 

্তস্তে একবার তুরীধ্বনি করিয়া তাহার বিজ্ঞাপন না দিয়া তাহারা 
শাস্তি লাভ করিতে পারেন না। সভাতার সহিত দকল প্রকার 

বিজ্ঞাপনে ছ্আড়ঘর, চটক ও নির্লজ্জত! দিন দিন বাড়িতেছে। 

আমি যে একটা মস্ত লোক, আমার রচিত বা গ্রকাশিত্ত 

গ্রন্থ যে একটা, অপূর্র্ব পদার্থ, আমার দোকানের জিনিস যে 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট,দেখুন, এই কথা, সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়! 

লজ্জার মাথা খাইয়া, বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিয়া, কত লোকে 

অল্লানবদনে ফুকারিয়া বলিতেছে। সভ্য ইংলগ্ড ও মত্য আমে- 

রিকাতে এই জুয়াচুরি অধিক পরিমাণে বিকশিত হইতেছে। 
ভারত অদ্য বিলাতের নিকট সত্যতা শিথিতেছে, সুতরাং বিলা- 

তের গভ্যতার জুস্বাচুরিটুকুও বেশ শিখিতেছে। 

লওনের পথ দিয়! চলিয়! যান, বিবিধ বর্ণে, বিবিধ বিজ্ঞা- 

গন দেখিতে গাইবেন। একটী ছাঁতা-আওলার দোকানের 

বাহিরে লোহিত কাষ্ঠে লেখা রহিয়াছে, দেখিবেন “যদি ছাতা 
কিনিয়! না ঠকিতে চান তাহ! হইলে এই দোকানে ছাতা ভ্রয় 
করন।” এ দোকানের পাঁশেই আর একী ছাতার দোকান 
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ৃ রহিয়াছে, তাহার বাহিরে নীল কা্ঠফলকে স্বর্াক্ষরে লিখিত 

রহিয়াছে-_গ্যদি আপনি যথার্থ ভাল ছাতা চান, তাহা! হইলে 
সতর্ক হইবেন) তাহা কেবল আমার দৌকানে পাইবেন” 
প্রায় সকল মুদ্দিরই দোকানে এই বিজ্ঞাপন দেখিবেন-_-“এক- 

বার আমাধি দৌকানের চা খাইলে আর কোনও দোকানের চা 

কুচিবে না।৮ কি নির্লজ্জ মিথ্যাবাদিতা ! একট! অতি প্রকাণ্ড 

চার দোকান, লজ্জা! ও সত্যকে জলাঞলি দিয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া 

থাঁকেন-_"আমর। ডিউক, মাকুঁইস বড় ওমরাও লোককে যে 

চা দিয়া থাকি, সেই চা ১।০ টাক! পাঁউও হিসাবে বিক্রয় করিয়া 

থাকি” কি ভয়ানক প্রতারণ। ! বিলাতে বিজ্ঞাপনে অদ্ভূত টাকা 
থরচ কর! হয়। বিলাতের প্রধান দৈনিক পত্র *্টাইমসে” র 
যাটি স্তস্ত বিজ্ঞাপনে পূর্ণ। এমন অনেক দোকানদার আছে 

যাহারা ইংলগের প্রত্যেক সংবাদপত্রে, প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে 

প্রত্যেক পুস্তকের মলাটে, প্রত্যেক সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া 

থাকে। * এই বিজ্ঞাপন সমুদ্রে যে কত জুয়াচোর হাঙ্গর ডুব 
দিয়া রহিয়াছে তাহা! বলা যায় না। অসতর্ক পাঠক পাইলেই 

তাহারা তাহাদিগকে টপ করিয়া! গিলিয়া ফেলে। 

 এরইন্বপ জুয়াচোর হাঙ্গর এ দেশের বিজ্ঞাপক দিগের 
মধ্যেও দেখিতে পাওয়। যায়,__ক্রমেই অধিক দেখিতে গ্লীওয়। 

যাইতেছে । কোন ব্যক্তি রিশেষকে আঘাত করা আমাদিগের 

উদ্দেস্ত নহে। আমর! কাহারও নাম করিতে চাহি না? অনেক 

বিজ্ঞাপক আক্ষেপ করিয়া বলেন যে “কোন কাগজেই এখন 
বিজ্ঞাপনে আর বড় কাজ হয় না” কেমন করিয়াঙ্ছইবে? এত 
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লোঁক মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিতেছে যে,ক্রেতাগণের বিজ্ঞাপন মাত্রেরই 
উপর একটা! ঘোর অরিশ্বাম দীড়াইতেছে। কেহ, কিজ্ঞাপন্ন 
দেখিয়া পয়সা! পাঠাইয়া বহি পাঁয় না; কেহ বহি পাইয়া দেখে, 
তাহা ছাই গাঁশ, অন্পৃশ্ঠ ঘ্বণিত স্কক্কারবৎ; কেহ ওষধ কিনিয়া 
দেখে তাহা_ডোবার রংকরা! পাঁক। যাঁর! কোন জন্মে ডাক্তারি 

শিখে নাই, তাঁরাও নূতন ওঁষধ অবিষ্ধার করিতেছে, এবং তাহা 

সর্ধবিধ রোগের অব্যর্থ অমোঁঘ ওষধ বলিয়া, অসঙ্কৃচিত চিত্তে 

বিজ্ঞাপন ভেরীঘ্বারা, ঘোষণ| করিতেছে । কাঁজে কাজেই যাহারা 

সত্য বিজ্ঞাপন দিতেছেন, জুয়াচোরদিগের জন্ত, তীহাঁদিগের 

বিজ্ঞাপনে আর তত কাজ হইতেছে না। এই সকল জুয়া- 
চোরদিগের যাহাতে দমন হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য । 

সত্য কথ! বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করায় অবশ্ত কোন দৌঁষ নাঁই, 

বরঞ্চ তাহাতে উপকার আছে। কত লোকে কত রোগে কত 

কষ্ট পাইতেছে। যদি কোন ওষধে কোন রোগের যথার্থই প্রতী- 

কার হয়, তাহ! প্রকাশ করিলে অনেকের উপকার হইতে 

পারে। খারাপ রোগের ওষধ হইলেও তাহ! প্রকাশ করা 

উচিত। 

সংসারে অনেক রকমের বিজ্ঞাপন দিয়া লোকে অর্থ উপা- 

র্ঞ্ন করে। মহানগরীর রাজবর্ত্বে বারাঙ্গনারা নিজের দেহ- 
রূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়! তাহা দ্বারা পথিকগণকে নরকে 
আকর্ষণ করিবার জন্ত কতই চেষ্টা করে। * ইহারা বিজ্ঞাপনে 

কি বলিতেছে? “এম পথিক, তুমি আমাকে পয়সা! দেও, আমি 

* ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষিত পাঠকগণের মিলটনের 4১:50981008 তে 
বারাঙ্গনার কতকট। এবিধ, বর্ণন। ম্মরণ হইবে। । 
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তোমার নিকট আমার সৌন্দর্য্য ও ধর্ম বিক্রয় করিতেছি। 
দ্বণিতত্ুম_-নীচতম এই সকল বিজ্ঞাপন। কত দ্বণিততম, 

নীচতম এই সকল পাগীয়সীদিগের জীবন। কিন্তু সংবাদপত্রে 

যাহারা বারাঙ্গনাদিগের কটাক্ষবৎ মি্যাপুর্ণ চটুকে ভাষায় 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়৷ অর্থ উপার্জন করে, তাহাদিগের 

জীবন কি বারাঙ্গনাদ্দিগের জীবনের স্ঠায় দ্বণিত নহে? গ্রলো- 

তন, প্রতারণা, দ্বণিত বিজ্ঞাপন, উভয়েরই অস্ত্,--অন্ঠের অর্থ 

অবৈধরূপে গ্রহণ করা, উভয়েরই উদ্দেশ্ত--নরকে উভয়েরই 
ৰামস্থান। 

আমরা আর অসৎ বিজ্ঞাপনের আলোচনা! করিতে পারি- 

তেছি না। এখন সাধু বিজ্ঞাপনের আলোচনা কর] যাঁউক। 
সংসারে যে যাহা! করিতেছে, যে যাহা বলিতেছে, যে যাহা লিখি- 

তেছে, তাহাতেই কোনও না কোন প্রকারে সূত্য'্বা মিথ্যা 
বিজ্ঞাপন দিতেছে । বিজ্ঞানের বড় বড় পুস্তক, আবিষ্কৃত 

সত্যের বিজ্ঞাপন মাত্র। ভাল ভাল কবিতা, এক প্রকার 

সঙ্গীতময় সত্যের বিজ্ঞাপন। আর মধুর পবিত্র সঙ্গীত- স্ব 
রাজ্যের বিজ্ঞগন। আর ধর্মাকাধ্য, পরোপকার, দগ্না, প্রেম_" 

পবিত্র আত্মীর অস্তিত্বের বিজ্ঞীপন!। অজ্ঞান-আধারে লোকে 

দিশিহার! হুইয়! পৃথিবীতে ফিরিতেছে। জ্ঞানী মহাঁজন ধাঁহারা, 

তীহারা উন্নতির ঠিক পথ কোন্ দিকে তাহা দেখাইবার জন্ত, 
সময়ের রাজবন্ক্রে বড় বড় অক্ষরে লিথিয়া বিজ্ঞাপন মারিয়া 

দিতেছেন, পুস্তকের খুঁটিতে “সাইন বোর্ড” টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। 
ধর্ম গ্রচারক যাহারা, স্বর্গ ব৷ স্বর্গরাজ্যের পথ কোন্ দ্থিকে, তাহা 

গনির্দেশ করিবার জন্য, €দশে দেশে বিজ্ঞাপন দিতেছেন। 



বান বাঁজরে। 

. জীর দেখুন, মানুষকে শিক্ষ। দিবার জন্ত ব্রঙ্গাুপতি স্বয়ং 

কত স্থানে, কত রকমে, কত বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন। 

আকাশে নীল কাগজের উপর, হীরকের অক্ষরে, প্রতিরাত্রিতে 

ষে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা কি দেখিতে পান না? আপ- 

নারা স্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাই শুনিয়াছেন। কিন্ত 

দেখুন, সমুদায় আকাশে, হীরক অক্ষরে কে বিজ্ঞাপন দিয়া 
রাখিয়াছেন। এ্বিজ্ঞাপন কি প্রকাশ করিতেছে? অযুত 
বৃন্দ জগৎ-অনন্ত ব্যাপ্তি, অনন্তগতি, জ্যোতির্দয়তা, সুনিয়ম--" 

মধুর মহীয়ান্ বিশ্বব্যাপী গভীর সঙ্গীত। বলিহারি এই 
বিজ্ঞাপনের !! আকাশে কেন, জগতের ধে দিকে চান, 

দে দিকেই বিজ্ঞাপন_-সমুদায় সৃষ্টি বিজ্ঞাপন-_অনদক্ষরে 

অসংখ্য অনীম, অনন্ত, অবিনশ্বর, সত্য দিবানিশি প্রচার 

করিতেছে। 

বাশ বাঁজরে। 

রাত্রি অনেক হইয়াছে । বোধ হয় ছুই প্রহর। পূর্ণিমার 
চাদ জ্যোত্মায় ধরাতল ভাদাইয় দিয়াছে । যেমন বন্যার জলে 
চারিদিক ভাপিয়া গেলে, যে দিকে তাকাই সেই দিকে জল 
থৈ থৈ করিতেছে দেখিতে পাই, তেমনি সেই রাত্রিতে যে দিকে 
তাকাই সেই দিকেই জ্যোতননা! থৈ থৈ করিতেছিল। মেই 
জোতগনার*বন্তাতে মাঠ ডুবিয়। গিয়াছিল, ফুলগাছ ও বড় বড় 

গাছ সব ডুবিয়া গিয়াছিল। আমি একুক খিতল গৃহে শুইয়া 



্রবন্-লহরী। 
মুক্ত বাঁতায়নপথে দেই অপূর্ব জ্যোৎসবাপ্লীবন, মৃদু মারুতহিল্লোলে 
দেই ক্ৌমুদীতরঙ্গলীল! অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলাম। এমন 
সময় আদুরে বংশীধবনি শুনিলাম-_মাকাঁশ কীপাইয়া_কানন 
র্লাপাইয়-_ আমাকে কাপাইয়া, মধুর তীব্রস্বরে প্রাণ অস্থির 

করিয়া, বাণী বাজিতে লাগিল-_বীশী উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বরে 
বাঁজিতে লাগিল। দেই বংপীধ্বনি “উদ্ভান্ত প্রেমের” টোরি 
রাগিণী অপেক্ষা মিষ্ট, প্রান্তরে মন্দিরাভিমুখী বিমলার সঙ্গীতের 

অপেক্ষা মিষ্ট জঙ্গফ্রগিরিতে ম্যানফেড-শ্রুত বংশীধবনি অপেক্ষা 

ষধুর_যমুনাতীরে বসস্তপমীরে শ্রীরুষ্ণের মুরলীধ্বনি অপেক্ষা 

অধিকতর মধুর লাগিয়াছিল। দেই বাণী শুনিতে শুনিতে 
স্থথে প্রাথ ছটফট () করিতে লাঁগিল।-_-এ বাঁশী বাজায় 

কে রে) ছুই প্রহর রাত্রিতে শ্রবণদ্বার দিয়! প্রবেশ করিয়! 

আমার হ্ৃদয়ঘরে কার বাশীর স্থর ট্রেসপাঁদ', করিতেছে? 

এই বাশ বৃন্দাবনে গোপিকা গণের হৃদয়ে “ট্রেদপান করিয়াছিল, 
এই বাশী রাঁধিকাঁকেও কলক্কিনী করিয়াছিল। বাঁশীর কি 
ক্ষমতা রে! ছয়টা টিপ ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিলে 

কত কাগকারথানা হইয়া যায় রে! কিন্তু এই বাঁশের বাণী 

অপেক্ষা আর একট! গুরুতর বাশী আছে, ইংরাছ্ধি ফুটের মত 

তাহার উপরে নীচে, আসে পাশে, অনেক টিপ; তাহ যে 

আয়ত্ব করিতে পারিয়াছে, সংসারে সে এক জন বড় লোক-_. 

তাহার প্রসার সর্ধত্র। এই বাণী মনুষ্য হদয়। রাজকুমার হাম্- 
লেটের মনের অবস্থা জানিবার জন্য, তাহার মনের গুঢ় কথা 
রাহির করিয়া লইবার জন্ত তাহার পিতৃব্য তাহার নিকট ছুই 

রযুস্ত পাগ্াইয় দিয়ািলেন। বয় রানজকুমারের মনের ভাব 



কৌশলে কথায় কথায় বাহির করিয়া লইবার জন্য চেষ্টায় 
ফিরিতে ছিলেন। তীক্ষবুদ্ধি রাজকুমার তীহাদিগেরঁ মধ্যে . 

একজনের হস্তে সহস! একটা বাঁশী দিয়া বলিলেন, “বাজাও” 
বয়ন্ত বলিলেন_-প্রভৃ, আমি বান্গাইতে জানি না1% 

রাজপুত্র ।-আমার বিশেষ অনুরোধ তুমি বাজা&। 
বযস্ত। আমি সত্য সত্যই বাঁজাইতে জানি না। 
রাজপুত্র। দোহাই তোমার, একবার বাজাও । 

বয়স্ত। আমি উহার একটা টিপও জানি ন1। 

রাজপুত্র। মিথ্যা কওয়! যেমন :সহজ, ইহা তেমনি সহজ ) 

এই ছিদ্রগুলি আন্গুল দিয়া টিপ, মুখ দিয়া ফুৎকার দেও, দিব্য 

এখনি বাজিবে। দেখ, এইগুলি ইহার টিপ্। 

বযস্ত। কিন্ত এই কল টিপ হইতে আমি স্থুম্বর রি 
করিতে পারি না। 

রাজপুত্র। * * তুমি এই বাঁশীটা বাজাইতে পার না । 

আর তুমি আমাকে বাজাইবে-_ আমার হৃদয়ের টিপগুলি কি 
তুমি এমনি শিখিয়াছ? বঝাশীর অপেক্ষাও কি আমাকে বাজান 
সহজ? না, ভুমি আমাকে বাজাইতে পারিবে না, আমার হৃদ- 

য়ের রহস্ত তুমি বাহির করিয়া লইতে পারিবে না। 
' কৰি গুরু মেক্ষপিয়ার মানুষকে এখানে বাশী বলিয়াছেন। 

এই বাশীর টিপ আয়ত্ত করিতে না পারিলে বড় কৰি হওয়া 

যায় না, বড় সংস্কারক হওয়া যায় না, বড় মেনাঁপতি হওয়া যায় 

না। এই বাশী বাজাইবার কাহারও স্বাভাবিক শক্তি আছে, 

কাহারও* অনেক কষ্ট করিয়া অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক 

অভ্যাদ করিয়। শিথিতে হয়। এ বীঞবাজান সাধনায় যিনি 



প্রবন্ধ-লহরী। 

. সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি.যখন তখন অন্তের হৃদয় হইতে ইচ্ছামত 
নূর বাহির করিতে পারেন, মুহূর্ত মধ্যে লোকের বিদ্যা বুদ্ধি 

বুঝিয়া লইতে পারেন-_ইংরাজ বাগী চ্যাটামের স্থায়, দেশীয় 

বাগী কেপবের গ্ভায়, শ্রোতাদিগের হৃদয় বংলীতে ইচ্ছামত 

মল্লীর বা দু্পক আদায় করিতে পারেন। | 

অন্ঠের বাঁশী বাজান দুরে থাকুক, অনেকে নিজের হৃদয় 

বাশিটাও কখন বাঁজাইতে পারেন না, তাহ! হইতে কখন একটা 

নুস্বর, কথন একটা মহৎ কার্ধ্য বা মহৎ চিন্তা বাহির করিতে 

গারেন না। তাহাদের ফুঁতে তাহাদের হৃদয় বাশী বাজে না, 

কেবল সো! ফু'ফীকরে। এই সংসারে অনেকেই কেবল ফুফা 

করিয়া অন্তকে জালাতন করিয়! থাকেন। যখন সংসারে 

সকলেই নিজের বাণী হইতে স্থস্বর বাহির করিতে পারিবে, 

যখন মকলের কার্য চিন্তা মহৎ ও পবিত্র হইবে, ভখন সংদারে 
অযুত অযুত বংশী একতানে বাজিয়া উঠিবে, তখন প্রেমের ও 
জ্ঞানের একতানিক সঙ্গীতে জগত আনন্দে কম্পিত হইবে । 

এই এঁকতানিক বেণু কবে বাঁজিবে! সংসার স্বরে কৰে 
ভরিয়। যাইবে। আমার বাশী কবে বাঁজিবে ? আমি এত করে 

বলি বাণী বাজরে, তবু ত বীশী বাঁজে না। বাঁশী কি চিরকালই 
নীরব থাকিবে, একটা গৎও বাঞজাইতে পারিবে না, একটা 

রাগিবীও আদায় করিতে পারিবে না, সংসারে একটা সুস্বর 

কার্ধ্য একটা সঙ্গীতময় চিন্তাও আনিতে পারিবে না? 

আর ভারতের বাশী কবে বাজিবে, এখন যে চারিদিকে 

বড়ই বেস্ুরা শব । কাণ ঝালাগালা হইল। আমি ভাঁবিতেছি, 
জ্জীযার বাশি বাজিতেছে না, ভারতের, বাণী বা্গিতেছে না) 



শাদা বনাম কাল। 

জগতের বাঁশী বাজিতেছে না। কতবার বলি “বানী বাজরে” 

তবু তবাশী বাজে না। ভাই, বাণীর টিপ গুলি ধত্ব করিয়া 

শিখিয়! লও। 

শাদা বনাম কাল। 

শাদা রঙ্টার কি গুণ আছে, আপনারা বলিতে পারেন! 

শাদা রঙ্টা ধ! করিয়া আমার চোখে কেমন লাগিয়া! যাঁয়। 

শাদা দেখিলে যত ভাল জিনিস, যত ভাঁল ভাব, যত ভাল কথা, 

মনে আইনে । কাল দেখিলে যত বিশ্রী জিনিস, যত খারাপ 

ভাব, যত মন্দ কথা, তাই মনে পড়ে। শাদাতে যেন পবিভ্রতা, 

শাদাতে যেন আলোক, শাদাতে যেন সরলতা, শাদাতে যেৰ 

স্বাধীনতা, শাদাতে যেন মুক্তি বিরাজ করিতেছে । কালতে 

যেন পাপ, কালতে যেন অন্ধকার, যেন কপটতা, যেন অধীনতা, 

যেন দর্ধনাশ সংশ্লিষ্ট হইয়। রহিয়াছে । শাদা রজত পৌর্ঘমাসী; 
কাল ঘোরা অমানিশি। শাঁদ! আশাময় হাস্ত, কাল নৈরাশ্তময় 

ক্রনান। শাদা-তুষারশুত্র স্বাধীন ইংরাজ) কাল-_কেশরুণ 
অধীন বাঙ্গালী। | 

তাই ত, শাদার ত অনেক গুণ ! তাইতে, বিবাহের জন্য যখন 

লোকে মেয়ে খুজে, কাল রং চাঁছে না, ফরস! মেয়ে চায়) মুখী 

বেশ থাকিলেও রং কাঁল হইলে, ঘটকের মুখ একটু মলিন হইয়া 
যায়, পাত্রের উৎসাঁহ একটু মন্দীভূত হইয়া পড়ে। আমি যখন 
মনে করি, কত মা কাল মেয়েকে সুন্দর করিবার জন্ত দিন 

রত্রি তাহাদিগকে ঘষিয়! মুছিয়া পু'ছিয়। 'থাকেন--কত কৃষ্ণ 
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হ্ঃ প্রবন্ধ-লহরী.। 

যুবতী কত সাবান, কত তেতুল, কত বেদম খরচ করেন; কার 
মুখকে ফরস! করিবার জন্ত, লুকাইয়া লুকাইয়! কত জলের ভাব 
দেন--কত বিলাঁত প্রত্যাগত বাঙ্গালী সাহেব ঈশ্বরের কান 

ছাপ তুলিয়! ফেলিবার জন্ঠ ব্যাকুল হইয়া কোমল মুখ খানিকে 
সাবান ও তোয়ালে দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কত লাঞ্চিত করেন-” 

যখন এই সব মনে হয়, তখন আমার হৃদয়ে অন্নকম্পার উতদ 

খুলিয়া যায়._-তখন আমি ছুঃখের সহিত বলি, “হে ঈশ্বর, তুমি 

কতক লোককে শাদা করিলে, কতক লোককে কাল করিলে 

কেন? কাঁহাকেও ব৷ নীহারন্নাত গোলাবদলবত, কাহাকেও বা 

ঘনীভূত কৃষ্ণমনীবৎ করিলে কেন? কাহাকেও বা কনকচম্প কব 

কাহাকেও ব| শুফ গোময়বং করিলে কেন? তোমার ন্তায়পর 

রাজ্যে বর্ণভেদের ব্যবস্থা হইল কেন, অসাম্যের বাহ নিদর্শন 

প্রকটিত দেখি কেন ?” * 

রং কাল হয় কেন, আপনারা কেহ বলিতে পারেন? সাধার- 

গৃতঃ লোকে বলে উত্তাপে রং কাল হয়। কিন্ত লিভিংষ্টোন 

(],1510855006) সাহেব বলেন, কেবলমাত্র উত্তাপে রং কাল 

হয় না; উত্তাপ এবং আর্দ্রতা উভয়ের সংযোগে রং কাল হয়। 

হার্ধার্ট ম্পেন্লার (1161967 50617০51) ও তাতেই মত দিয়া- 

ছেন (১)। আমি অত স্ুক্্ম কথ! বুঝিনা। আমি বুঝি স্কুল, 

কাল রং ভাঁল নহে, শাদ। রং ভাল । কৃষ্চপুরুষগণ ও কৃষ্ণরমণী- 

গণ যদি তাহাদিগের সৌন্দর্যে গর্বিত থাকেন, তাহাতে আমার 
আপত্তি নাই; কিন্তু আমি কেবল বলিতে চাই যে, তাহাদিগের 

কৃষ্ণ মাঁধুরীর জন্ত ঈশ্বর আমাকে চক্ষু দেন নাই। * 
70) 5690০9০5 %0000195 06590101085 ৬1,026, ্ 



শাদা বনাম কাল। 

. আমি দেখিতেছি, এই পর্য্ত্ত পড়িয়াই, কষ পাঠক আমার, 

উপর রাগ করিতেছেন, কৃষ্ণপাঠিকাগণ আমাকে বর্ধর হুলিয়! 

অভিসম্পাত করিতেছেন। আমি তাহাদিগের সান্ত্বনার জন্ত 

একটা কথ! বলিতেছি। আমি স্বশ্বং কাল। সকল বাঙ্গালী ও. 

ত সাহেবের সঙ্গে তুলনায় কাঁ। কিন্তু আমি আব্বার কালর 

মধ্যে কাল-বেশ কাল। তবে ফাহারা আমাকে স্নেহের চক্ষে 
দেখেন, তাহারা বলেন যে আমার বর্ণ কাল নহে, তাহা উজ্জল 

শ্তামবর্ণ। কিন্ত আমি উজ্জল শ্টামবর্ণের, আর রৃষ্ণবর্ণের মধ্যে 

বড় ধর্তব্য প্রভেদ বুঝিতে পারি না। আমি ছুই রং বুঝি 

শাদা আর কাল) যে শাদা নহে, মে কাল। আমি “উজ্জ্বল 

শ্রামবর্ণেরঃ কল্পনায় আমাকে কখন আত্ম প্রতারিত হইতে দেই 

নাই। আমি অনেক দিন বুঝিয়াছি “কৃ” (বর্ণ) কে “ন্যাম” 

( বর্ণ) করিলে, কৃষ্ণ উজ্জল হয় না। কৃষ্ণ “উজ্জল” হয় গুণে। 

মামি ভরসা করি, পাঠিকার মধ্যে কেহ “উজ্জল” (শ্তামবর্ণ) ভ্রমে 

আত্মপ্রতারিত হইবেন না। 

. আনুন কাল পাঠক, আসুন কাল পাঠিকা, আমর! কাল 

বর্ণের জন্ত আমাদিগকে সাত্বনা করি। দেখুন দ্রৌপদী কাল, 
কৃষ্ণ কাল, রামচন্দ্র কাল, কোকিল কাল, কৃষ্চকান্তের উইলের 

ভ্রমর্কাল, গভীর জলধি কাল, প্রশান্ত শিম্মল আকাশ কাল। 

“কাল জগতের আল” সরল শৈশবের কথা অবশ্তই সত্য। কে 
বলে কালতে দৌনদরধ্য নাই? কালতে যদি মাধুরী 
না থাকে, দ্রৌপদীর স্বয়থরে অত নরপতি শরসন্ধানে ব্যাকুল 

কেন? কান্সুতে যদি সৌনধ্য ন! থাঁকে, গোপবালাগণ, রাধিকা-: 

প্রাণ কৃ মুগ্ধ হইল কেন? কালতে যট্টি লালিত্য না থাকে, 



গ্রবন্থ-লহরী | 

তাহা হইলে শুভ্র! দেশদিমোন! শ্বেত প্রণয়ী ছাড়িয়! কৃ ওথে- 
লোতে মোহিত হইল কেন? কাঁলতে যদ্দি সৌনর্য্য না থাকে, 
রামচন্ত্রের শ্রামলকাস্তি কল্পনার নেত্রে সতত স্িপ্ধ সৌনর্য্যে 
ূর্তিশ্বরূপ প্রতীয়মান হয় কেন? কালতে যদি সুধাময়ী 

মাধুরী না, থাকে, তবে রমণীনেত্রের কৃষ্ণ তারকার কটাক্ষ 
বিশ্ব-বিজয়ী কেন, বা! কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ-কলাপ সর্বজন নয়ন, 
রঞ্রন কেন? আমিত এখন দেখিতেছি কালই ভাল, শাদা 

কি ফ্যাকৃফেকে ছাই। ইহার পূর্বে কি ভুলই করিতেছিলাম ? 

কালতে গাস্তীধ্য ; কালতে মহত্ব; শাদা হাক্কা, শাদা ছেপলা, 

শাদা অনার, শাদ! অর্থহীন । শাদ। কাগজে অর্থ থাকে না। 
শাদা কাগজে কাল দাগ, কাল অক্ষর থাকে বলিয়া, গাহার অত 

মান। একাল অক্ষরে কত মহত্ব, কত বুদ্ধি, কত ভাব, 
কত কবিত্ব। 7 

সত্য, বর্ণ ত কিছুই নহে, ঈথারের প্রতিফলিত প্রকম্পন 
বিশেষ। গুণই সব, বর্ণ কিছু নহে, কেবল চোখের ধাধা, 

কেবল ছুদদিনকার চটক। এই ত চম্পক বর্ণের গুণ গান করিতে- 

ছিলাম, এই ত অরুণহপিত নলিনীর লোহিত রাগের মোহে 

ভুলিতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু সে দিন রাত্রিতে রাজবত্কবে 
গ্যাসের আলোকে একটা ইনুদীরমণী দীড়াইয়৷ রহিয়াছে, 

দেখিলাম, কেমন গোঁলাঁব ফুলের মত রং টল্টল্ করিতেছিল/_ 

কিন্তু যখন দেখিলাম, সে নিলজ্জ হইয়া হালিয়! হাসিয়। ইতরের 

সহিত ইতর রহম্ত করিতেছে, চোথে, মুখে, হাসিতে পাপের 

চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, তখন কই তার রং তআর ন্ভাল লাগিল 

না। এখনও তাহাঢুক মনে হইলে, তাহার রং দ্বণিত কুৎমিত 



শাদা বনাম কাল। 

বলিয়া বোধ হইতেছে। তাই বলি, রং কিছুই নহে, গুণই 
সর্বস্ব, গুণই বিশ্ব-বিজয়ী, গুণই মুক্তিদীতি। 

এ গেল কালর তরঁফে ব্ততা। আবার শাদার তরফে 
বক্তৃতা শুনিবে কি? শুন। 

তোমরা যাই বল, শাদা রংই আজ কাল পৃথিবীতে জয়ী, 

পৃথিবী শাসয়িত। ছুই শত বৎসর পূর্বে (১৬৮৩) শাদা জাতির 
কি অবস্থা ছিল, তাহা দেখুন। তখনও শাঁদ| জাতি আপিয়াতে 
স্থান পাঁয় নাই, কেবল মাত্র ভারতবর্ষের কিনারায় গোয়। ও 

নোর এইরূপ ছুই এক স্থানে অন্বগৃহীত হইয়! আশ্রয় পাইত। 

তখন আফ্রিকার সমুদয় ভাঁগ আফ্রিকাঁর ছিল, তখন আফ্রিকার 

রণপোঁতাবলী ভূমধ্যসাগরে প্রতাপবান্। তখন কৃষ্জাতির 
প্রবাহ ইউরোপে ধাবমান, তুরস্কজাতি ভিয়েনার ছারে উপস্থিত । 
তখন সমগ্র মানবজাতির দুই আনা অংশও শ্বেতজাতি নহে। 

তখনও করুষ্ণজাতির গরাক্রমে শ্বেতজাতি কথঞ্চিং ভীত। 

তাহার একশত বনর পর (১৭৮৩ সালে) দেখুন। শ্বেত- 

জাতির সংখ্যা! প্রায় ১৫ কোটি মাত্র, সমগ্র মানবজাতির তিন 

আনার কিছু কম। তখন তাহার! ভারত জয় করিতে আনরন্ত 

করিয়াছে; আমেরিকা অধিকার করিয়াছে; আসিয়ার উত্তর" 

ভাগ গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু তখনও তাহারা অষ্ট্রেলিয়াতে 
বসতি করে নাই; এবং ইউরোপের পুর্বভাগে এবং আমিয়ার 
পশ্চিমভাগে কৃষ্ণজাতির পদদলিত। 

কিন্তু আর একশত বৎসর পর ( ৯৮৮৪), অর্থাৎ বর্তমান- 

কালে তাহার অবস্থা দেখুন। গিফিন সাহেব দেখাইয়াছেন, 
এখন ইউরোপে এবং অন্তপ্র শ্বেতজাতির সংখ্যা, ৪২ কোটি। 



২৪ প্রবন্ধ-লহরী। 

এই একশত বৎসরে শ্বেতজাতি তিন গুণ বাড়িয়াছে। এখন 

শ্বেজাঁতি সমগ্র মানবজাতির সংখ্যার পাঁচ আন! অংশের 

অপেক্ষাও অধিক। তাহাদিগের বাহুবল ও বুদ্ধিবল উভয়ই 
ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন চীন * ব্যতীত, কোন বৃহৎ 

কষ্চজাতি-স্বেতজাতির প্রভূত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এ কথা বলা 
যাইতে পারে না। এখন দমুদয় ইউরোপ প্রায় শ্বেতজাতির, 

কেবল দক্ষিণপুর্ব কোণে তুরস্কগণ ভীত হইয়া অবস্থিতি করি- 
তেছে। এখন উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, 

নিউজীলগ দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরস্থ দ্বীপ সকল, আসিয়ার উত্তর- 

ভাগ, মধ্য আপিয়ার দক্ষিণভাগ (ভারত ব্রঙ্গদেশ ইত্যাদি) 

এ সব শ্বেত জীতির। আর আফ্রিকা ও দিন দ্রিন শ্বেতজাতির 

করতলস্থ হইতেছে । হে জননি বসুধে ! তোমার শ্বেত সম্তান- 

গর্প' তোমার কৃষ্ণমন্তানগণকে সভ্য করিবার ছকে, তাহাদিগের 

সম্পত্তি উপভোগ করিবার নিমিত্ত, তাহাদিগকে নাশ করি- 

তেছে, তথাপি তোমার চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে না কেন, তথাপি 

ভ্রাতৃহস্তা সন্তানগণকে শাসন করিতেছ না কেন? 

রুষ্ণচজাতির পত্তন, বিনাশ, অপমান, লাঞ্ছনা]! মনে করিলে 

হৃদয় শোঁকে আকুল হয়। কিন্তু আশা কি নাই? কষ তাতার 

গণ এক দিন কি শ্বেত ইউরোপীয়গণকে পদদলিত করে নাই? 

কষ্খ আরবগণ কি এক দিন শ্বেতজাতিগণকে পরাস্ত করে নাই? 

এক দিন শ্বেত ওষ্ঠ কৃষ্ণপদ কি চুম্বন করে নাই? তবে কেন 
আশাহীন হইব? তবে কেন এই মোকদ্দমাতে হা”র মানিব? 

* অধুনা জাগান( 
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আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার আরস্তের পর কয়েক বৎসর 

সমাজের রীতি নীতির বড়ই পরিবর্তন হইতে আরম্ত হইয়াছিল 
যাহা ইংরেজি, তাহাই প্রিয় ও গ্রহ্ণীয় বোধ হইয়াছিল। এক 
সময় মদ, কুকড়া ও গরু খাওয়া স্শিক্ষার একটা অংশ, কুসংস্কার 
বর্জনের একটি প্রমাণ বলিয়৷ বিবেচিত হইত। তখন অনেকে 

যেন ভাবিতেন, তগীরথ যেমন দক্ষে নঙ্গে পূর্ণপ লিলা জাহ্নবীকে 
আনিয়া সগরবংশকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তেমনি ইংরেজি 

শিক্ষা, পরিবর্তনের আোতস্বতীকে দঙ্গে আনিয়া, বাঙ্গালী বংশের 

উদ্ধারের জন্ত এই দেশে আগমন করিয়াছেন। 

সেই সময়, শিক্ষিত যুবকগণ প্রাচীন হিন্দু সমাজ ভাঙ্গিবার 

জন্ত ব্যন্ত। তখন পরিবর্তনের £কোটাল বান ডাকিয়া আসিয়া- 

ছিল, এখন ক্ষিন্তু ভাটা! পড়িবার উপক্রম হইয়াছে । সংসারে 

কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি টেকে না। যত জোরে ঘাত, তত 
জোরে প্রতিঘাত হয়। ইতিহাসে নিয়তই এইরূপ হইতেছে 

দেখা যাঁয়। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে, রোমে এইরূপ পরিবর্তন, 

এইয্নূপ অন্ত জাতির অন্নবন্তিতা দৃষ্ট হইয়াছিল। এখন যেমন 
দেশীনুরাগ সুরেন্্র বাবু ইংরাজিতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন, 

গ্রজাসহায় টাইবীরিয়স্ গ্রাকাদ্ ও (1105185 01800105 ) 

রোডম্ ( 21০65) দ্বীপে তেমনি গ্রীক ভাষাতে বজ্তত! 

করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রথম ইতিহাস যেমন ডাক্তার মিত্র 
কর্তৃক ইংরাঁজিতে রচিত হইয়াছে, রোমের প্রথম ইতিহামও 
পিকৃতর (99105 1060) কর্তৃক শরীক ভাঁষায় রচিত হ্যা 

ণ 
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ছিল।" এখন আমরা বাঙ্গালা রচনায় যেমন ইংরাঁজির “ফোড়ন, 
দেই, আষ্টাদশ শতাবীর জর্দন লেখকগণ কাহাদিগের রচনায় 

মধ্যে যধ্যে যেমন ফরাসি ভাঁষা ব্যবহার করিতেন, তেমনি 

ফোঁন কোন রোমক গ্রন্থকারদিগের রচনা মধ্যে গ্রীক শব 

প্রয়োগ বিলক্ষণ দেখা যায়। এখানে এখন দেশীয় লোকের 
মধ্যে লেখাতে ও কথাতে, ইংরাজি যে পরিমাঁণে ব্যবহৃত হয়, 

ইংলগ্ডে এখন যে পরিমাণে ফরাসির চলন আছে, রোঁমে তদ- 

গেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে গ্রীকভাষা ব্যবহৃত হইত । 

যেমন ইংরাজি পুস্তক গড়িয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের পৌন্তলিক- 
তাঁতে বিশ্বাস গিয়াছিল, রোমেও ততন্রপ গ্রীক গ্রন্থ পাঠ করিয়া 

রোমক যুবকগণ প্রতিমাপৃজ! ত্যাগ করিয়াছিলেন । মোক্ষ- 
মূলর বলেন, কেটো৷ (0০৪০) রোমক বাবুদিগের যে বর্ণনা 

করিয়াছেন, তাহার সহিত আধুনিক বাঙ্গালী বাবুর্দিগের বিল- 
ক্ষণ সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক শিক্ষাতে স্বাধীন 

রোমক যুবাদিগের লাভ ও ক্ষতি উভয়ই হইয়াছিল। ইংরেজি 

শিক্ষাতেও বাঙ্গালীদিগের ক্ষতি ও লাভ উভয়ই হইয়াছে। 

সে ঘাঁহ! হউক, রোমে পরিবর্তনপ্রিয়তা যখন সপ্তমে উঠিল, 
তখন তাহা আবার নামিতে লাগিল। ঘাঁতের পর প্রতিঘাত 

ক্রিঘ্নার পর প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হইল। তাই, কিয়কাঁল পরে 
স্প্রসিদ্ধ সম্রাট অগষ্টসের (৪505 )সময়ে, রোমে পরিবর্তন: 

শীলতার বাঁ গতিশীলতা স্থানে স্থিতিশীলতার আবির্ভীব হইল। 

যেমন পূর্বে পরিবর্তনশীলতার বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, এখন 
আবার তেমনি স্থিতিশীলতার বাঁড়াবাড়ি হইয়া উঠিল। পূর্বে 
যাহাই-গ্রীলদেশীয়, যাহাই নূতন-_রোম তাহাই গ্রহণ, করিয়া- 
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ছিল, এখন আবার রোম, যাঁহাই রোমীয়,যাহাই প্রাচীন, তাহাই 
রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইল। এমন কি, এখন রীতি, সাহিত্য ও 

ধর্ধে যাহা কিছু নূতন, রোম তাহারই প্রতি অশ্রন্ধা দেখাইত্ে 
লাগিল, এবং যাহা কিছু প্রাচীন, তাহারই মহিমা কীর্তন করিতে 

লাগিল। এই সময়ের প্রধান কবি বচ্ছিল এবং প্রধান এঁতিহাসিক 

লিভিতে & দোষ কতক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এখন যেমন কেহ 

কেহ বলেন,হিন্ুধর্শের বলে হিন্দুদিগের উন্নতি হইয়াছিল,তেমনি 

বর্জিল এবং লিভি উভয়েরই দৃঢ় বিশ্বাম ছিল যে,রোমীয় পৌত্তলি- 
কতাই রোমের উন্নতির কাঁরণ। এখন যেমন বঙ্কিমবাবু ইংরাজি 

সাহিত্যের অনুরাগী উন্নতিশীল ও স্বাধীনচিন্তান্ুারী হইয়াও কখন 

কখন স্থিতিশীল ব্যক্তিদিগের'কার্যযে যোগ দেন,হিন্দুধর্শের পুনরু- 

থানের গ্রয়াসী হন, কবি হোরেসও (70:906) তেমনি কথন কখন 
রোমের প্রাচীন ধর্মের পুনরুথানের সহায়তা বা প্রশংসা করিতেন। 

রোমে ধর্ম ও সাহিত্যে যেমন ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়া! দেখিতে 

পাওয়া যায়, ইংলণ্ডেও তেমনি ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়া তিন বার 

ঘটিয়াছিল। তাহার মধ্যে এখানে আমরা কেবল একটি মাত্র উদা, 
হরণ উল্লেখ করিব । প্রথম চার্লসের সমন্ব ইংরাজ জাতির মধ্যে 

ধণ্ম ব্যবহারে ও সাহিত্যে অতিবিশ্ুদ্ধতার (60110910191) চরম 

হুইন্াছিল। সুতরাং কিয়ৎকাল পরেই এই ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতি- 

ক্রিয়া আরস্ত হইয়। দ্বিতীয় চারশ মের সময়ে অতিমালিন্ত ইংসওকে 
ফালক্ষিত করিয়াছিল। 

যেজোরে ঘাত বা! ক্রিয়া হয়, দেই জোরে প্রতি: ৰা 
প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা আমর! রোমক ও ইংলণ্ীয় ইতিহীমে 
কুতকট] দেখাইলাম। .. 
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আঁমাদিগের দেশে একটা ঘাত হইয়| গিয়াছে, এখন তাহার 
গ্রতিদ্বাত সময়ের আরস্ত হইয়াছে । যেমন একদিকে পরিবর্ত- 

নের বাড়াবাড়ী হইয়! গিয়াছে, তেমনি আবার অন্দ্দিকে অপরি- 
রর্ভনের বাঁড়াবাড়ী হইবার উপক্রম হইয়াছে । যেমন একদিকে 
হিন্দুধর্ম ও প্রাচীনপ্রথা বিনাশের অতিরিক্ত চেষ্টা হইয়াছিল, 
তেমনি আবার অন্তদিকে হিন্দুধর্ম ও প্রাচীন প্রথাগুলি রক্ষণের 

দন্ত এখন অতিরিক্ত চেষ্টা হইতেছে। পূর্বে জোয়ারের মুখে 
পড়িয়া অনেক নৌক। উলটু পালট্ হইয়! গিয়াছিল, কোথাকার 

নৌকা কোথায় গিয়! পড়িয়াছিল ! এখনও আবার ভাটার টানে 

যে কল নৌকায় যুক্তির শক্ত বন্ধন নাই, হ'সিয়ার মাঝি নাই, 

তাহার! নিয় দিকে নথ করিয়া ভাপিয়া যাইতেছে।* অনেকে 
এই ভাটায় নৌক। ছাড়িয়া দিক্া। বসিয়৷ আছেন। ভাবিতেছেন, 

ইহাতে তাহাদিগকে সভ্যতা ও উন্নতির সাগরে লুইয়া! যাইবে 
যাহার! বুদ্ধিমান তাহারা জোয়ার ভাটার ক্রীড়ার সামগ্রী নহেন। 

আমরা দেশীয় রীতিনীতির বিরোধী নহি। যাহাতে আমাদি- 

গের পুর্বব পুরুষদিগের মহাঁকীত্তির স্থৃতি সংশ্লিষ্ট আছে, দীপ্তিষয়ী 
প্রতিভার বা উজ্জ্বল গৌরবের সংশ্রব আছে, তাহা আমাদিগের 
রড় আদরের ধন, বড় তক্তির ও শ্রদ্ধার সামগ্রী। কিন্তু যে 

গ্রথা অবস্থার পরিবর্তনে, অথব] অন্ত কারণে জাতীয় উন্নতির 

খক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতি আমাদিগের বিন্দুমাত্র 
মমতা নাই। অন্ধ অনুকরণ, মূঢ় পরিবর্তন নিতান্ত হেয়। কিন্ত 

তাই বলিয়া কি উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতে দিব না, তাই বলিয়া 

কি ভবিষ্যতের অসীম উন্নতির আশা ছাড়িয়া! দিয়া, অত্যন্ন যে 

টুক উন্নতি হইয়াছে, তাহাই কোলে করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিব? 
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_ ছ্ৃত ও বর্তমান কাল, ভবিষ্যতের দ্বারা নিয়ত সংশোধিত, 

বা অবস্থান্নসারে পরিবর্তনের দ্বার! বারপ্াঁর পরীক্ষিত না।হইলে, 

মানবজাতি কখন উন্নতি সম্পাদন করিতে পারে না। 

র্ঘতার রমণীয়তা | 

আজি কালিকাঁর দিনে ধাহারা স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার 

বিরুদ্ধে দুইটা মজার কথা বলিয়া লোক হাঁসাতে পারেন, 

তাহা্দিগেরই জিত। স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার উল্লেখ হইলেই 
সত্রীলোকেন্টাকরি করিবে এবং পুরুষে রন্ধন করিবে, স্ত্রীলোকে 

কাছারী যাইবে এবং সন্তানকে স্তন্ত পান করাইবে ইত্যান্ি 

নিতান্ত অপাৰু ও ব্যক্ষময় কথা বলিয়া, অনেক স্ত্রী-মূর্খতা-প্রিয় 
রদিক পুরুষ হাপির তুফান তুলিয়া দিয়া, যুক্তি ও বিবেচনাঁকে 

রল্গরসে ডুবাইয়! দিতে চেষ্টা করেন। আজিও পুরুষদিগের 

মধ্যে অধিকাংশ, লোক মূর্খ। তাহারা যে টুকু লেখা পড়া 

শিথিয়াছে তাহা অর্থোপার্জনের জন্য--মনের উন্নতি, হৃদ- 

য্নের উৎকর্ষ বা আত্মার বিকাশের জন্য নহে। উদরের দায়ে 

তাঙ্থারা মা সরস্বতীর শরণাগত হইয়াছে। বিনা শিক্ষায় অল্ 
যুটিলে, তাহারা যে টুকু লেখা গড়া শিথিয়াছে, তাহাও তাহার! 

শিথিত কি না, তাহ বল! যায় না। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের 

যখন চাকুরি করিতে হইবে না, অল্নের সংস্থান করিতে হইবে 

না, তখন তাহাদিগের যে লেখা পড়া শেখা আবপ্তক, তাহ! 

এই নকল নামে-মাত্র-শিক্ষিত বাস্তবিক মূর্ঘ পুরুষগণ কোন 
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রূপেই মনে ধারণা করিতে পারেন না। জ্ঞান যে কেবল 
উদ্রেব জাল! নিবারণ করিবার জন্ নহে, কেবল মাত্র শরীরকে 

পরিপুষ্ট করিবার জন্য নহে-_তাঁহার যে মহত্তর উদ্দেশ্ত আছে, 

_ ভাহীতে যে মনের ক্ষুধ। নিবারণ করিয়| মনকে পরিপুষ্ট করিতে 

হয়__এবং শিক্ষালাত না হইলে, জ্ঞানলাত না করিলে, মন 

যেদিন দিন শীর্ণ ও সঙ্বীর্ণ হইয়া! যায়, বিবিধ ভ্রম ও কুসংস্কার 

ব্যাধি যে তাহাকে পীড়িত করে, বিশাল বিশ্বে বঞ্চিত হইয়! 
অন্ধকৃপে মন যে আবদ্ধ হয়--এই সকল অতি সহজ কথা 

উদর-শিক্ষিত লোৌক বুঝিতে পারেন না। স্ৃতরাং স্ত্রীশিক্ষার 
প্রয়োজন তাহারা কোন মতে অনুভব করিতে পারেন না। 

তাহারা লজ্জায় মুখে যাহা বলুন, স্ত্রীশিক্ষা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের 

উচ্চশিক্ষা যে একটা অনর্থক হাঙ্গাম, একটা! 'নিতান্ত নিশ্র- 

যোজন বিপ্লব, ইহ! তাহাদিগের অন্তরের গ্ুব বিশ্বাস। গ্নেই 
নিমিত্ত যখনি কোন মূঢ় ব্যক্তি স্তরশিক্ষা সম্বন্ধে ভীড়ামি করিতে 
আরস্ত করে, পবিত্র ও বিশ্তুদ্ধ জ্ঞানের অঙ্গে নিজের অশ্লীল 
ও দুর্ণীত ব্যঙ্গ ও কল্পনার কালিম! ঢালিতে প্ররাী হয়, তখন 

এই মকল মূর্খ লোক হে৷ হে! করিয়! হাসিয়া হাততালি দিয়া, 

যুক্তির বিরুদ্ধে ভ'ড়ামির পোষকত! করিয়া, বাজি মাত 
করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারকদিগগর, 

সমাজ-সংস্কারকর্দিগের কিছুমাত্র হতাঁশ বা ছঃখিত হইবার 

কারণ নাই। কি ধর্মে, কি সামাজিক বিষয়ে, কি রাজনৈতিক 
বিষয়ে, কি বিজ্ঞানে, জগতে কোন বিষয়েই কোন সংস্কার 
হয় নাই, যাহা অজ্ঞান ও জ্ববিবেচক লোকগণ উপহাস করে 
নাই, অথব! অনেকে যাহাতে, বাধা দেয় নাই। এই সকল 
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উপহাঁস ধীর সহিষ্ণতার সহিত সহা করিতে হইবে, এই সকল 
বাধা অটল দৃঢ়তার সহিত অতিক্রম করিতে হইবে, এবং, বিক্ব- 
কারিগণকে অন্ুকম্পার পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহাতে তাহা- 

'দিগের অন্বচন্ষু ফুটে, যাহাঁতে যুক্তির ও জ্ঞানের প্রতাপ তাহা- 
দিগের উপর বিস্তৃত হয়, তাহার জন্য অধ্যবসায়ের সহিত 
মতত চেষ্টা করিতে হইবে। 

্ত্ীশিক্ষার প্রথম শক্র পুরুষের ভ্রম ও মূর্খতা । শ্ত্রীশিক্ষার 
দ্বিতীয় ও প্রবলতর শত্রু পুরুষের স্বার্থপরতা । এ কথা স্মুশিঙ্গিত 

ও স্মুপগ্ডিত হণ্টার সাহেব স্পষ্ট করিয়! বলিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক 

তাল করিয়া লেখ! গড়া শিখিলে, তাহার! পুরুষের আজ্ঞানবপ্তিনী 

দাসী থাকিবে না, কেবল মাত্র পুরুষ-সেবায় তাহারা আর 

রত থাকিবে না, অনেক স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী পুরুষের এই ভয়। 

কোন গুণ থাকুক, আর না থাকুক, এখন বিন! আয়াসে প্রায় 

প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অন্ততঃ একজনের, অর্থাৎ নিজের 

স্ত্রীর উপর আধিপত্য করিতেছে, যে নিগুণ ব্যক্তি সংসারে 

কুত্রাপি কাহারও উপর প্রতূত্ব করিতে পায় না, যাহাকে কেহ 

ভয় করে না, নে গৃহে আসিয়া অন্ততঃ একজনের উপর (নিজের 

সত্রীর উপর) প্রতৃত্ব করিতে পায়, অন্ততঃ এক জনকে নিজের 

ইচ্ছামত শাসন করিতে পারে, অন্ততঃ একজনের নিকট 

আপনার বিপুল মহিমা প্রচার করিতে পাঁরে_-এই বিনাশ্রমলন্ধ 

প্রভৃত্ব মনুষ্য-হৃদয়, প্রাণ ধরিয়া কি পহজে ছাড়িতে পারে? 
একটা গল্প মনে পড়িল। এক দ্দিন একজন শিখ বীর-বাল! 

তাহার কাপুরুষ স্বামীকে ধিকাঁর দিতেছিলেন। শিখ পুরুষ 

কোগে প্রজ্ঞলিত হইয়া বলিলেন, "আও, পঞ্জা লড়েংগে। 



প্রবন্ধ-লহ্রী | 

যে কোন খানে মুখ পাইল না, সেও তাহার স্ত্রীকে পঞ্ধীতে 
হারাইয়া আপনার পিকত অশান্ত মনকে প্রবোধ দিতে পারে। 

এই মকল কারণে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা অনেকের নিকট 

নিতান্ত অগ্রীতিকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্কোচ্চি পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হইয়া, ছুই একজন মহিলা যে উপাধি লাভ করিতেছেন, 

তাহা তাহাদিগের চক্ষুশূল হইয়া ফড়াইয়াছে। এই নিমিত্ত 

তাহারা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক 

নির্বাচন করা আবশ্তক এই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। 

তাহারা বলেন, পুরুষেরা যে সকল পুস্তক পাঠ করে, তাহ! পাঠ 

করিলে স্ত্রীলোকের রমণীয়তা, হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট হইয়া 

যাইবে। তাহারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষরৈ জন্ত থে 

সকল বিষয় শিক্ষা! করিতে হয়, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে সংসারে 

কোন কাজে লাগিবে না। ইহার উত্তরে আমধা জিজ্ঞাসা 
করিতে চাহি যে, যে সকল পুরুষগণ ডেপুটা মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, 

বা উধীল, বা কেরাণী হইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে হামিপ্টনের 

বা বেনের দর্শন শান্তর, পেক্ষপীয়ার বা মিপ্টন, শেলী বা ওয়ার্ড- 

সোয়ার্থের কবিতা, গ্যানো বা! ডেশ্তানেলের প্রকৃতি বিজ্ঞান, 

ম্যান্সোয়েলের উত্তাপ বিবৃতি, সংস্কৃত রঘুবংশ বা কাদরী, 

মেনের এবং গডক্রের জ্যোতিষ অধ্যয়ন করা কি আবগ্তক ? 

কই, এই সকল পুস্তক চাকুরিতে তত কাজে লাগে না, তথাপি 

পুরুষর্দিগকে এই সকল বিষয়, সকল দেশেই কেন শিখাইবার 

চেষ্টা করা হয়? তাহার উত্তর--শিক্ষা কেবল চাকুরি বা 
অর্থোপার্জন করিবার জন্য নহে-মনুষ্যের শরীর ও মনের 

ূর্ণবিকাশই শিক্ষার উদ্দেস্ত। পুরুষের পক্ষে শিক্ষার, ছুই 



মূর্খতাঁর রমণীয়তা। . তও 

গ্রকাঁর প্রয়োজন আছে। (১) প্রত্যেককে তাহার ভাবী 
অবস্থা ও ব্যবসায়ের উপযোগী কর!। (২) প্রত্যেকের মন উন্নত 

ও পরিপুষ্ট করা। প্রথমটি "টেকৃনিকাঁল” বা বিশেষ শিক্ষা, 

দ্বিতীয়টা “লিবারেল” বা উদারশিক্ষা। প্রথমটা ভিন্ন ভিন্ন 

ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আবশ্তক; দ্বিতীয়টী সকলের 

পক্ষেই সমান ইচ্ছনীয়। 

সকল পুরুষের পক্ষে বিশেষ বা অবস্থানুযায়ী এবং সাধারগ 

বা উদার শিক্ষ/ আবশ্যক । এই উদ্বারশিক্ষার নাম উচ্চশিক্ষা । 

আজি যদি গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, বাঙ্গালীর যে কাজ করে, 

তাহাতে অর্থাৎ ডেগুটাগিরি কেরাণীগিরি ইত্যাদি কাজে 

উচ্চশিক্ষার' গ্রয়োজন নাই, সুতারাং উচ্চশিক্ষা গবর্ণমেণ্টের 
দ্বারা এককালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, তাহা হইলে আমা- 
দিগের দেশের ম্ুশিক্ষিত লোকের মধ্যে কি হুলুস্থল পড়িয়া যায়, 
তাহা হইলে আপানারা কত চীৎকার করিবেন, কত আবেদন 

পত্র লিখিবেন, টাউনহলে বিরাট সভা! করিবেন, তারযোগে 

দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুঃখ সভার সংবাদ ছুটা- 

ছুটি করিবে, দেশের মধ্যে দ্বিতীয় দিপাহিবিদ্রোহের ন্তাঁয় একটা 

ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইবে; জাতীয়হৃদয়ে নৈরাশ্ের ঘোর 

অনস্ত'অমাবন্তা ঘনীভূত হইবে, এবং সেই অমানিশির অন্ধকার 
ভেদ করিয়া! একটা হাহাকার উখ্িত হইবে। কেন? বলুন 
কেন? আমাদিগের যে চোখ মুখ ফুটিতেছে, তাহ! কি উচ্চশিক্ষার 

জন্য নহে? আমাদিগের মধ্যে বহুকালের অত্যন্ত জড়তা ও আলব্ 
ও নিশ্চেষ্টত! ও কুমংস্কার যে চলিয়! যাইতেছে, নূতন আকাঙ্গা, 
নূতন আশা যে মনে দীপিত হইতেছে, জগতে '্নার একবার যাহাতে 



৩৪ গ্রবন্ধ-লহরী | 

হিন্দুগৌরব প্রচারিত হয়,আর একবার যাহাতে পূর্বের অপেক্ষা 
মহত্ব ব্রাহ্মণরাজ্য সংস্াপিত হয়, তাঁহার জন্ত হৃদয়ে ঘে বাসনা 
ও চেষ্টা হইতেছে, তাহা কি উচ্চশিক্ষাজনিত নহে? সাহেবের! 
এত যে আমাদিগের মনে আঘাত দেন, অনহ্ দাস্তিকতা ও 

অপমানেনন তণ্তুলৌহশলাকা দিয়! হৃদয় যে বারম্বার দগ্ধ ও বিদ্ধ 
করেন, তথাপি তাহারা আমাদিগকে যে উচ্চশিক্ষা দিতেছেন, 

ইউরোপের ছুই সহস্র বৎসরে সঞ্চিত, ধনভাগারের দ্বার আমা- 

দিগের নিমিত্ত যে উদ্ঘাটন করিয়। দ্রিতেছেন, ইউরোপের নবীন 

উদ্যম, বিস্তৃত সাহিত্য, উন্নত বিজ্ঞান, সমুদ্রের অপর পার হইতে 

আমাদিগের নিকট যে আনিয়া দিতেছেন, তাহার জন্য আমন্বা 

তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা,পুরুষগণ,যাঁহা মনের বিকাঁশের 

নিমিত্ত এত মৃল্যবান্ মনে করি, যাহা হইতে বঞ্চিত হইলে, 
'আপনারা হাহাকার করি, তাহা হইতে নারীগণকে আমরা কেন 
বঞ্চিত করিব? অনেক ছুষ্ট সাহেব যেমন মনে করে, উচ্চশিক্ষা 

পাইলে ভারতপুরুষগণ ক্রমে অবাধ্য অদম্য হইবে, এরং সেই 

নিমিত্ত তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়৷ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে ঘোর 

নির্ব,দ্ধিতা, আমরাও কি ্ ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সেইরূপ মনে করিব? 

_ যেমন পুরুষের পক্ষে উচ্চশিক্ষা বা উদ্ারশিক্ষা এবং বিশেষ 

শিক্ষা বা অবস্থান্থ্যায়ীশিক্ষা। উভয়ই আবশ্তুক, তেমনি প্রীলো- 

কের পক্ষে উচ্চশিক্ষা এবং বিশেষশিক্ষা উভয়ই আবশ্তক | সস্তা" 

নাদ্দি পালন করিবার জন্য ষে শিক্ষা আবস্তক, তাহা বিশেষ- 

শিক্ষার অন্তর্গত হউক। পুরুষমানুষ যেমন পটেক্নিকাঁল* 
শিক্ষা পান, স্ত্রীলোক সেইরূপ কত্বক্চলি বিষয়ে “টেকৃনিকাঁল” 

শিক্ষা পাইবেন। «কিন্তু উচ্মশিক্ষা' যে পরিমাণে পুরুষের পক্ষে 



মূর্খতার রমণীয়তা। . ও 

ইচ্ছনীয়, সেই পরিমাণে নাঁরীগণের পক্ষেও ইচ্ছনীয়। পুরুষগণ, 
যে পরিমাণে জ্ঞানলাঁতি করিতে সমর্থ হইবেন, নাঁরীগণর্পঠক, 
ততদুর পারিবেন, তাহা বলিতেছি না। কেবল এই বলি, উচ্চ- 
শিক্ষান্বন্ধে নারীগণের অবাধ সুবিধা ও অধিকার থাঁকুক। 

আর এই বলি, নারীগণের জন্য উচ্চশিক্ষাকে উপযোগী,করিবার 
ছলে, উচ্চশিক্ষার অঙ্গচ্ছেদ্ন করিও না, বিকলাঙ্গ ও বিফলীক্কত 
করিও না। | 

কেহ কেহ বলেন, উচ্চশিক্ষা পাইলে, নারীগণের কোমলত। 

ও রমণীয়তা নষ্ট হইবে, কাহার কাহাঁরও মতে তাহাদিগের চরি- 

্রের বিশুদ্ধতাও যাইবে। উচ্চশিক্ষা যে কোমলতার বা রমণীয়তাঁর 
বা সচ্চবিত্রতার বিরোধী, এবং মূর্খত! কোমলতার বা রমণীয়তার 

বাসচ্চরিত্রতার অনুকুল, এ কথা আঁমি কোন মতেই বুঝিতে পারি 

না। বরঞ্চ আমার মনে হয় যে, যে কোমলতা! বা ধে রমণীয়তা ব। 

যে সচ্চিত্রত। পূর্ণজ্ঞানের আলোক সহ করিতে পারে না, যাহা 

দিশাচরের স্তায়, মুর্খতাঁর অন্ধকারে বিচরণ করে, তাহা কখনই 

সাধু কোমলতা নহে, রক্ষণীয়! রমণীয়তা নহে, তাহা কখনই প্রন্কৃত 

সচ্চরিত্রতা নহে। জ্ঞান ও নীতি পরস্পরপরম্পরের পরিপোষক ; 

অন্ততঃ পরম্পরের বিরোধী নহে। অনেক লোকে জ্ঞানী হুইয়াঁও 
অসাধু* হয়, সত্য বটে। তেমনি অনেক লোকে নির্মাল জল- 

বায়ু সেবন করিয়াও অনুস্থ। তাই বলিয়া নির্মল জল বাঘু 
সেষন করা তাহাদিগের অস্বাস্থ্যের কারণ ইহা বিবেচনা করিতে 

হইবে না। কেহ কেহ কলুষিত জল বাধু ব্যবহার করিয়া 
সুস্থ থাকিতে পারেন) কিন্তু তাই বলিয়া অপরিষ্কার জলবান্ 
স্বাস্থ্য ঘনক, ইহ! স্থির করিতে হইবে না । এই সকল নিতান্ত 



গু. প্রবন্ধ-লহ্রী | 

সহজ কথা । কিন্তু অধিকাংশ লোকের আজিও নারীশিক্ষার 

প্রতি'এতই বিদ্বেষ যে, তাঁহারা শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোক হই- 
যাও এই সকল স্বীকার করিতে চাহেন না। 

_ বিলাতেও নারীগণের শিক্ষা অনেক দিন এই কোঁমলতাঁতে 

আবদ্ধ ছিল। তাহাতে বিষময় ফল ফলিয়াছে। বিলাতে অধিকাংশ 

মহিলাগণ যে “কোমল” শিক্ষা! পান, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিলে 
শিক্ষার অবমাননা হয়। একটু নভেল পড়িতে, একটু পিয়ানো 
বাজান, একটু নাচা, একটু গান করা,কিরূপ স্থুরে কথা কহিবে, 
কেমন করিয়! হাসিতে হইবে, তাহা শেখা_-এই হইল শিক্ষা । এই 

শিক্ষাতে ভড়ং আছে, বস্ত নাই; গর্ব আছে,বল নাই | এই 
শিক্ষাতে পুরুষের বিলাসিতা! পরিতৃপ্ত হইলে হইতে পারে; কিন্ত 
মনুয্জন্মের বিশেষ সার্থকতা সম্পাদন করে, তাহা। অমরা মনে 
করি না। যাহা হউক, এখন ইংলগ্ডে গলা ষ্টোন ফসেট ইত্যাদি 
সারবান বহুদর্শী চ্চরিত্র কতিপয় শ্ঠায়বাঁন ব্যক্তি উচ্চশিক্ষার 

সহায় হইয়াছেন। ইংলঙ্েই যখন এখনও এত লোক উচ্চশিক্ষা 
বিরোধী, তখন আমাদিগের দেশে ত হইবাঁরই কথা। 

আমাদিগের দেশে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। 

ইউরোগে গ্রতি ছয় জন স্ত্রীলোকের মধ্যে গড় পড়তায় ১ জন 
শিক্ষা! পাইয়া থাকেন। ভারতে গড় পড়তায় প্রতি ৮৫৮"নারীর 

মধ্যে ১ জন মাত্র শিক্ষা পাইতেছেন। ভারতবর্ষে সমুদায় শিক্ষার 
নিমিত্ত (১৮৮১ ১৮৮২ লালে) ১১৬১,১০২৮০ টাকা খরচ হয়, 

তাহার মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার কেবল মাত্র ৮৪৭,৯৪০ অর্থাৎ প্রায় ১৬১ 
লক্ষের মধ্যে ৮ লক্ষ টাঁকা মাত্র ্ত্রীশিক্ষায় বায় হয়। স্ত্রীিক্ষায় 
আয়ও অনেক টা ব্যয় কর আবশ্তক । কেবলমাত্র টাকা ব্যয় 



করিলেও সফল হইবার সন্তাবন! নাই। বাল্য-বিবাহ ্রীশিক্ষার 

ণথে এক ভয়ানক বিদ্ব। স্ত্ীশিক্ষার পথে, নারীজাতির উদ্নতির 

গ্রতিকূলে, অজ্রবিদ্ন দীড়াইয় রহিয়াছে। দেশের দৃঢ়বন্ধ ক্স 
স্কার তাহার বিরুদ্ধে, পুরুষের স্বার্থপরতা, তাহাঁর বিরুদ্ধে।” মধ 

তার রমণীয়তা” তাহার বিরুদ্ধে। 

চন্দ্রের জন্ম । * 
গগণভূষণ তুমি জগজন মনোহারী ।- 

কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারী | 

শরীদ্িজেন্ত্র লাল রায় 

নীল আকাশে পূর্ণচন্্র উদয় হইয়া! বাঁতবিধুনিত বৃক্ষপত্রে, 
 তরঙ্গারিত তটিনী-বক্ষে, পৃথিবীর চতুর্দিকে,অকাতরে জ্যোতল্া- 

রাশি ঢালিয়া দিতেছে। পৃথিবি ! তুমি চন্ত্রালোকে গ্রাণভরিয়! 

ইসিতেছ কেন? এত হর্যোৎফুল্ল সচকিতনয়নে চাহিয়া আছ কেন? 

কৃতী সন্তানকে দেখিলে, ন্বেহময়ী জননীর আনন্দোৎম যেমন 
উছলিয়া উঠে, জ্যোত্লাময় চন্ত্রমাকে দেখিয়া পৃথিবীরও আননা- 

_ নির্বর সেই কূপ শতধা উছলিয়! পড়িতেছে কেন? 

* পৃথিবী চন্দ্রের জননী। সূর্য চন্ত্রের জনক। পাঠক 
ইাসিবেন না, আমি রহস্ত করিতেছি না। সত্য সত্যই চন্ত্র পৃথি- 

বীর একমাত্র সন্তান,তাই প্রাণাধিক প্রিয়। তাই পুত্রের শী বিধু-- 
মু দেখিয়! মাতা বন্থুধা দেবী আননে অধীরা হন; স্থথে হায় 

* এই প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক মত আমার এক র্ধেয় বন্ধু আমাকে লিখিয়া 
দিয়াছিলেন। 
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উচ্ছমিত হয়, মুখে আর 'হামি ধরে না। আজ প্রান ৫, 
*০০,৪০০ বংসর চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। তখনও তাহার গর্ভধার্লিদী 
পৃথিবীর যৌবন কার। তখনও তাহার দেহে যুবতীর তরলতা ও 
তাপ অধিকপরিমাঁণে ছিল। তখন তাহার গঠন স্থুগোল। তখন 

তাহার উপূর নদ নদী গিরিগছ্বর কিছুই ছিল না|। তখন বার্দক্যের 

বন্ধুরতা ও কাঠি কোথায় আবির্ভূত হয় নাই। তখন তৃমওলসথ 
সমুদয় জলরাশি নভোমগুলে মেঘাকারে ভাঁদিতেছিল। তখন 

যৌবন তাঁপে পৃথিবীর বারি বাঁসনা-আকাশে বাঞ্সভাবে উড্ীন। 
তখন ধরিত্রী শ্তামল দূর্বাদল বমন পরিধান করেন নাই। 

তখন পল্লবিত তরুরাজি, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ, নানাবিধ জীব জন্ত 

কিছুই ছিল না। তখন পৃথিবী কেবল মাত্র, গতির সহবাস স্বুখে 
জীবন অতিবাহিত করিতেন। চন্দ্রের জন্মের পূর্বে নিঃমস্তান 
ধরা দিনমণির অদর্শনে আধার বিষাদে ডূবিয়া যাইতেখ। 

. আমরা সেকালের কথ! বলিতেছি। কিন্তু রাঁজনারাক্্ণ 

বাবুযে “মে কালের” অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সে 

কালের কথা বলিতেছি না। যে সময় আর্ধাথযির! পঞ্চনদে 
খগ্থেদ উচ্চারণ করিতেন, বা হিমালয়ের সানুদেশে উচচৈশ্বরে 

একতানে মাম গান করিতেন, আমরা সে কালের কথ! বলি- 

তেছিনা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার তুলনায় 

মনুষ্য ও জীব জন্তর স্থষ্টি কল্যকার কথা মাত্র। 
সেই সে কালের, ৫০১০০০১০০০ বৎসর পূর্বে কিরূপ নিশা- 

নাথের জন্ম হইল, কল্পনা ও যুক্তির বলে যুগধুগাস্তরের অন্ধকার 

ভে করিয়! এই রমণীয় ব্যাপার আমরা মানসনেত্রে একবার 
দেখিতে চেষ্টা গাইব 



চন্দ্রের জন্ম 

. কোনও বন্ত বেগে ঘুরাইলে তাহার অপেক্ষাক্কত আল্গ! 
অংশগুলি সহজে খদিয়া গড়ে। সেন্বপ বেশি বেগে ঘুবাইতে 

পারিলে যেকোন বস্তু খগুবিথণ্ড হইয়! যায়। যেবস্তরেশি 

কঠিন, তাহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিতে বেশি বেগে ঘুরান আবশ্যক । 

গাঁড়ির চাকা যখন ঘুরিতে ঘুরিতে রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়, তাহা 

হইতে মাটি ও কাদা খসিয়! পড়ে। কুস্তকারের চক্র খুব বেশী 

. বেগে ঘুরাইলে কর্দাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গড়ে) ৮ অর 
বেগে ঘুরাইলে পড়ে না। 

অতএব আমরা যদি এরূগ ধরিয়া লই যে, পৃথিবী ৫০১০০ 
_ ৯০* বৎসর পূর্বে অতি গ্রচণ্ড বেগে মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতে- 

ছিল, তাহ) হইলে উপযুক্ত কোন কারণ ঘটিলে প্রচণ্ড বেগে 
ঘূর্ণায়মান অর্ধ তরল পৃথিবী হইতে যে একথণ্ড পদার্থ খগিয়া 

৪ তাহার আর বিচিত্র কি? 
এখন পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার মাত্র আবর্তন করে, কিন 

£০১৪৮০১*০০ বংসর পূর্বে ৩ ঘণ্টায় একবার, এবং ২৪ ঘণ্টায় 

স্সাট বার ঘুরিত। এই বেগে ঘূর্ণায়মান অর্ধতরল পৃথিবীর 
উপর নে সময় আবার. হুর্যের আকর্ষণও বেশী কার্ধ্যকারী 

ইইয়াছিল। সকলেই জানেন, এখন প্রধানত? চন্দ্রের আকর্ষণে 
জোনার ভাটা হয়। কিন্তু যখন চন্ত্র ছিল না, তখন কেবল, 

হূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাটা হইত। পৃথিবী তখন তিন 

ঘণ্টায় একবার ঘৃরিত, সুতরাং জোয়ারও দেড় ঘণ্টা অন্তর 
আমিত, এবং পৃথিবীতে এক প্রকার তরঙ্গবৎ আকুষ্চন ও' 
প্রনারণ রূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। হূর্য্যের আকর্ষণ 
বশতঃ ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর গ্রত্যেক স্থানে নিদদিঃ দিকে, নিধি 



্রবন্ধ-লহ্রী। 

সময়ের ব্যবধানে এই আন্দোলন হইতে থাকাতে, তাহা ক্রমে 

বর্ধিত হইতে লাগিল, এবং এইরূপে অবশেষে ভুস্ করিয়া 
পৃথিবীর কুক্ষি হইতে প্রকাণ্ড এক পদার্থ থণ্ড খদিয়া পড়িল। 
সুতরাং আমরা দেখিলাম, পৃথিবীর গর্ভে সুর্যের ওরসে কমনীয় 

চন্ত্রমার জন্ম হইল। পৌরাণিক কথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা- 
প্রিয় ব্যক্তিগণ সমুদ্র মগ্ছনে চক্দরোৎপত্তির কথা, একটু চেষ্টা 
করিলে আমাদিগের এই বর্ণনার সহিত মিলাইয়। দিতে পারেন । 

কোনও সচল দ্রব্যের যে বেগ থাকে, তাঁহার উপরিস্থিত 

প্রত্যেক দ্রব্যেরও দেই বেগ থাকে । বেগবান্ অশ্বের যে গতি 
ও বেগ থাকে, অস্বারোহীরও সেই বেগ থাকে । এই নিমিত্ত 

ঘোঁড়! ছুটিতে ছুটিতে যদি হঠাঁৎ থমকিয়। দীড়ায়, অশ্বারোহী 
ধপ. করিয়। ঘোড়ার মুখের দিকে পড়িয়া যান। 'সচল ট্রামগাড়ি 

হইতে লাফাইয়৷ নামিতে কাহারও কাহারও যে ঘিত্রাট হয়, 

তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহার কারণ, শরীর 

গাড়ির গন্তব্য দিকে ধাবমান হইতে যাঁয়,কিন্ত পা মাটিতে বাঁধিয়া 

ধায়, স্থতরাং গাড়ির গতির দিকে শরীর অবাধ্য হইয়৷ হেলিয়! 
গড়ে এবং অসাবধান আরোহী বেচার। রাস্তার মাঝে পড়িয়া 

গয়স1! খরচ করিয়! হাস্তভাঁজন হয়। যে বেগের জন্ত এই 
প্রকার আছাড় খাইতে হয়, চন্দ্র ও সেই বেগ হেতু দিবানিশি 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়! ঘুরিতেছে। কারণ, চন্্র পৃথিবীর 
এক বিভিন্ন অংশ মাত্র) সুতরাং ছেদন কালে পৃথিবীর যেরূপ 

বেগ ও গতি ছিল, ছিন্ন চন্ত্ের ও সেইরূপ বেগ ও গতি হইল । 
অথবা আপনি যদ্দি ভাবুক হুন, আপনি বলিতে পারেন, মাতৃ- 

ত্বত্ত চত্ত্র, মাতাকে জীবনের কেন্ত্র করিয়া, আকাঁশ-যংসারে 



টন্দ্রের জন্ম । 

বিচরণ করিতেছেন। সংসারে কয়জন পুত্র এইকপ করে? তাই 
বলি, চন্দ্র বড়ই সুসন্তান। জননীর বিষাদ-রঞ্নীতে তাহার 
ঘায়ে আনন-সুধাকিরণ ঢালিয়া দিবার জন্য কেমন সুহান্ত বনে 

দেখ! দেন। মার ও প্রাণ এ চাদ মুখ দেখিয়া জুড়াইয়া যায়, 
গতির আদর্শনজনিত আধার দূরে গিয়া জীবন আবার এক তন 
ভাবে আলোকিত হয়। 

বর্তমান গ্রবন্ধ কেছ্িজের গ্রসিদ্ধ গণিতবেত্! রা রবিন 

(012195 1001517) এবং আয়র্লণ্ডের (45501010110 7081) 

বেল (3০1) দাহেবের ব্যাখ্যার মতের কিয়দংশ কল্পনার বেশে 

প্রকাশিত হইল। কলিকাতা কৰেজের ছুই এক খানি পাঠ্য 
জ্যোতিষ গ্রন্থ মাত্র ধাহাদিগের অবলম্বন, তাহার! সহসা এইমত 

প্রমাদযুক্ত মনে'করিতে পারেন। কিন্তু গণিতশান্ত্রে ধাহাদিগের 

গভীর গব্েগা আছে, তাহাদিগের নিকট ইহা যুক্তিঙ্গত বলিয়া! 
বোধ হইবে। 

প্রবন্ধ লেখা পাঠকের জন্ । যে প্রবন্ধ পাঠক পড়িবেন না, 

তাহা লেখা অনর্থক। তাই এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানকে উপন্তাসের 
বেশে উপস্থিত কর! হইল। তাই বঙ্কিম বাবু দীতারামে বলি- 
যাছেন, দেশকালপান্র বিবেচনা করিয়া তাহার কর্তব্য গ্রায়ই 
উপন্তাদাকারে লিখিত হয়। 



নৃতন সংবাদ পত্র বা ূর্ধ্যে লৌহ আছে। 
আমি বলিয়াছি, হুর্য্ের গরসে চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। 

বলিয়াছি হৃর্য্যের উত্তাপময়, অনুরাগে পৃথিবী জীবিত 

শোভিত। কৃ্ধর্যদেৰ পৃথিবীকে যথার্থই বড় ভালবামেন। 
তাহাকে 'দিক্ত করিয়! উর্বর শন্তশীলিনী করিবার জন্ঘ, বিবিধ 

'কুন্থম ররখচিত শ্যাম বদন পরাইয়! দিবার জন্গ, সমুদ্র হইতে 
বাম্পাকারে বারি তুলিয়া লইয়। ধরিত্রী শরীরে বর্ষণ করিয়া 
থাকেন; আবার বায়ু ও, হুর্যযদেবের উত্তাপের আদেশে ও 

শ্বীদনে, সেই বাম্পীভূত বারি একস্থান হইতে অপর স্থানে বহন 
করিয়। লইয়| যাঁয়। দেখ, ুর্ধ্যদেব আকাশে কেবল বারি 

তুলিয়া ক্ষান্ত নহেন, তাহা চতুদ্দিকে যাহাতে বধিত হয়, তাহার 
জন্য মরুতদিগকে সতত চালনা করিতেছেন। ক্রর্যদেব বড় 

ভাল। নুধ্যদেব পৃথিবীর চকু প্রাণ, পৃথিবীস্থ প্রত্যেক জীবের 
চক্ষু ও গ্রাণ।-_আমি কুর্ধ্যদদেবকে বড় ভাল বাদি__না,ভালবাঁদি 

ঠিক কথা নহে; আমি কৃরধ্যদেবকে বড় ভক্তি করি-_এত প্রতাপ 
এত প্রতৃত্ব, এত পবিভ্রতা, এত জ্যোতি আমি আমার দুর্বল 

চক্ষু তুলিয়া গ্রভাকরের সেই জ্যোতিত্দ বদনমণ্ডল মনের দাধে 
নিরীক্ষণ করিতে পারি না, অত জ্যোতি আমি সহ করিতে'পারি 

না, একটু তাঁকাইলে চোকে ধাঁধা লাগিয়া যায়,চতুর্দিক অন্ধকার 
দেখি। ধাহার প্রতাপ আমি মস্তক তুলিয়া মহ্ করিতে গারি 

না, তাহাকে ভাল বাদিতে পারিনা, ভক্তি করিতে পারি। 

* কাহারও ক।হারও মতে 
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_. তথাচ কুর্য্যদেবের মহিত একটু পরিচয় করিতে ইচ্ছা হয়। 

ু্ধ্যদেব কি ধাতুর লোঁক তাহা বুঝিতে ইচ্ছা হয়। কিন্ত সথ্য 
যে অনেক দুরে; তাহার সংবাদ লইব কেমন করিয়।? ৪৬, 
৪৪২,৫০০ ক্রোশ দুরে যিনি, তাহার সংবাদ পাইব কেমন করিয়া? 
আকাশের পথে রেল নাই, তাঁড়িত তার নাই, ডাকঘরের কোনই 

বন্দোবস্ত নাই। তাই বলি, কে গিয়৷ আমাকে সংবাঁদ আনিয়া 

দিবে? সংবাদলিপি কি পাইবার কোনই সম্তাবন! নাই ? 
আছে ।--এ সংবাদলিপি তোমার নিকট অনেক দিন 

প্রেরিত হইয়াছে। তুমি তাহা সাদা কাগজ মনে করিয়া তাহার 
প্রতি মনোযোগ কর নাই। কিন্তু তাহা সাদা কাগজ নহে। 

তাহাতে খা আছে। যদি তুমি নিরীক্ষণ করিয়৷ দেখ, আর 

যদি তোমার বর্ণ পরিচয় হইয়া থাকে,তাহা হইলে তুমি দেখিবে, 
উহাতে অন্ততঃ একটা সংবাদ আছে। তুমি বলিবে এ সংবাদ 

লিপি কোথায়? আমি বলি, তোমার সন্দুখে প্রতিদিন তাহ 

তুমি দেখিতে পাও। তোমার সম্মুখে লিপি বিস্তৃত হইয়া জ্- 
জল করিতেছে। তাহাতে জলন্ত অক্ষরে, দীপ্তিময় রেখাতে, 

ংবাদ লিখিত রহিয়াছে । বিজ্ঞান-গুরুর নিকট ধাহার বর্থ- 

পরিচয় হইয়াছে, তিনি তাহ! অনায়াসে পড়িতে পারেন । 

«এই সংবাদপত্র হ্র্য্যের কিরণ। উহ! সাদ! কাগজ নহে, 

বিবিধ (ভাব) রাগে রঞ্জিত অনন্ত অর্থ (বা ইথর) তরঙ্গে উচ্ছণ- 
সিত, যতই চক্ষু ফুটিবে, যতই বর্ণ পরিচয় পূর্ণ হইবে, ততই এই 

রঞ্জিত, তরঙ্গিত, দীপ্তিময় লিপি ভাল করিয়া পড়িতে পারিবে; 

হুর্যযালৌককে যতই ভাল রকম পরীক্ষা করিতে পারিবে, ততই 
হুধ্যের গুঢ়তম রহন্ত ভেদ করিতে পারিবে। 



রী প্রবন্ধ-লইরী। 

সর্ষে সাদা! আলোকে অনেক রং আছে। বিনয়ীর মত 
তাহাবু! াধারণতঃ আঁপনাদিগের গুণ অর্থাৎ বর্ণ লুকাইয়া। রাখে, 
পরীক্ষান্থলে আপিলে প্রকাশ পায়। ঝাঁড়ের ত্রিকোণ কাচের 

মধ্য দিয়া দেখিলে সুর্যের আলোকে যত রকম রং আছে, তাহা 

দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রকম রংএর গতি ও প্রকৃতি 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। নকল রকম লোক এক গথে যাইতে ভাল 
বাসে না। সকল রকম রংএর আলোও এক পথে যাইতে ভাল 

বাসে না; ভিন্ন ভিন্ন রং প্রতিভাশালী স্বাধীনচেতা ব্যক্তির স্তায়, 
স্বতন্ত্র ম্বতন্্ব পথ অন্থদরণ করে। সুতরাং ভ্রিকোণ কাচের 

ভিতর দিয়! বাহিরে আদিয়! পৃথক্ পৃথক্ স্থানে পতিত ও গ্রতি- 

ফলিত হয়। | 
এখন, যে কোন কঠিন বা তরল পদীর্ঘ (এবং কোন রূপ 

বাঞ্প ও) প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ করিলে, তাহাতে দাদা আলো 
বাহির হয়। এ সাদা অলোক উপরিউক্ত রূপে ভ্রিকোণ কাচ 
দিয়া পরীক্ষা করিলে,তাহাতে সকল বর্ণের কিরণ আছে দেখিতে 

পাওয়া! যায়) কিন্তু এ সাদা আলো! প্রথম কোন বাপের মধ্য 

দিয়। গমন করিয়। পরে কাঁচের মধ্য দিয়া আদিলে, তাহাতে 

সকল প্রকার রং দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় না-_ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের 

বাপের মধ্যদিয়া আপিলে, ভিন্ন ভিন্ন রংএর অভাব দৃষ্ট হয় )-জল 

কিছ! দস্তার বাষ্পের মধ্য দিয়া আদিলে যে সকল রংএর অভাব 

লক্ষিত হয়, লৌহ-বাপ্প ভেদ করিয়৷ আমিলে মে রং গুলির 
অভাব লক্ষিত হয় না--অন্ত আর কতকগুলি রংএর অভাব 

দবেখা যায়। সংক্ষেপে, সকল বর্ণের কিরণ যে কোনও পদার্থের 

*. বাপ্পের মধ্য দিয় আলিতে পারেনা ।--কতক গুলি রশি অবাধে 
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চলিয়! যায়, আর কতক গুলি বান্পের মধ্যে আবদ্ধ' থাকে, বোধ 

করি বাপ্পময় দেশে আসিয়া ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হইয়,পথি' 

মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বাষ্প, ভিন্ন ভিন্ন 
রংএর কিরণ গ্রহণ ও আত্মসাৎ করিয়া থাকে । যাহার যেব্ধপ 

প্রকৃতি, সে সেইবূপ বর্ণের কিরণ বাছিয়৷ বাছিয়া গ্রহণ করে, 

কিন্তু অন্য কিরণ গুলিকে অবাধে নিজের শরীর ভেদ করিয়া 
চলিয়া যাইতে দেয়। 

সাদা আলে! লৌহ-বাশ্পের মধ্য দিয়! চলিয়া আপিলে, যে 
কয়টা রক্ষের অভাব দেখা যায়, স্থ্যের কিরণ উপরি উক্ত ভাঁবে 

পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও ঠিক সেই একটা রঙ্গের অভাব দেখ! 

যায়। সুতরাং স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সূর্যকিরণ লৌহ-বাঁষ্প 

মধ্য দিয়া চলিয়া আদিতেছে। কিন্তু সেই লৌহবাম্প কৃর্ধ্যমণ্ডল 
ভিন্ন, পৃথিবী ও হুরধ্যমগুলের মধ্যে, আর কোথায়ও আছে 

বলিয়া বোধ হয় না। কারণ লৌহ্ দ্রব করিয়! বাশপাকারে 
পরিণত করিতে যে উত্তাপের প্রয়োজন, সেরূপ উত্তাপ সুর্য 

মণ্ডল ভিন্ন, পৃথিবী ও হূর্্যমগুলের মধ্যে, আর কোন স্থানে 

থাক! সম্ভব নহে। অতএব, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, সুর্য, 
মগডলে লৌহ আছে, অথবা লৌহের অনুরূপ কোন পদার্থ আছে। 

. এইরূপে, হুরধ্যমগডুলে কি আছে, সুধ্য 'কি ধাতুর লোক, 
তাহা আমরা অনেকটা জানিতে পারি । কিন্তু ত সংবাদ কোথায় 

পাইলাম? সেই দীপ্তিমন়্ সংবাদলিপিতে-_যাহা হুরধ্যদেব প্রতিদিন 
প্রাতে, প্রাভাতিক নংবাদ-পত্রের স্ায়, আমাদিগের দ্বারদেশে 

প্রেরণ করিয়া, অন্ধকার দূর করেন, হ্র্যরশ্মিই সেই সংবাদ- 
লিপি। জগতের চতুর্দিকই সংবাদ লিপিতে পরিপূর্ণ, কেবল 
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গড়িতে গারিবার ক্ষমতা আবশ্তক, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে ভিন্ন তিন 
সংবাদপত্র লিখিত রহিয়াছে । এই সকল অক্ষর যেষত পড়িতে 

শিথিতেছে, সে তত নূতন সংবাদ প্রকাশ করিতেছে। এই মকল 
ঈংবাদ “বিহষ্টন বা কাপরদেব*,গিরিগাত্র খোদিত লিপি অপেক্ষা 

আশ্চর্য্য, মূল্যবান ও মহন্তর। বিজ্ঞানের রলিনদন এবং প্রিন্সেপ 

গণ কত অধ্যবসায়ের মহিত & সকল অক্ষর, পড়িতে শিথিয়া, 

সংসারে নিত্য নিত্য নূতন সংবাদ প্রচার করিতেছেন। এই; 

সংবাদের নাম বিজ্ঞান। এই সংবাদপত্রের নাম বিশ্বজগৎ। 

ইহার সম্পাদক স্বয়ং ব্রহ্মা । 

পাপা তেতো 

| “হৃদয় লও হে।” 

. হখার্থই, আমি মনে করিয়াছি, আমাকে আগ বেচিব। 
রে একটু করিয়া বেচিতে আরম্তও করিয়াছি। এখনও, 

অনেক বেচিতে বাকী আছে। কতদদিনে সমুদয় বেচিতে পারিব, 

তাহ! জানি না। ভবের হাটে, বিশ্বসংসারক্ূপ বাজারে, আমাকে 

বেচিবার জন্ত আমি ঘৃরিয়া ঘুরিয়। বেড়াইতেছি। . আগে' 

বেচিবার জন্য তত ব্যস্ত ছিলাম না, এখন বড় ব্যস্ত হইয়াছি। 

হাটের বেলা এখন বোধ হইতেছে যেন ফুরাইয়৷ আসিতেছে, 

যাহা কিছু বেচিবার কিনিবার আছে, তাহা শীদ্ব বেচিয়া 

কিনিয়৷ লই। 

ভরের হাটে সকলই. আছে, সুবিধা করিয়া নওদা করিতে 
পারিলেই হইল, ভাল জিনিষ চিনিয়৷ লইতে পারিলেই হইল ।, 

সামি. প্রথমে যখন, হাটে .আসিলাম। তখন ভাবিলাম- “জিনিষ, 
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ত.হরেক রকম দেখিতেছি-_কিস্ত কিনি কি দিয়া? আমি ষে 

বড়ই কাঙ্গাল, এই সকল মহামূল্য রত্ব আমি কিরপে ক্রয় করি ? 
হা বিধাতঃ, যে হাটে আমার কিছুই ক্রয় করিবার সঙ্গতি নাই; 
মে হাটে আমাকে কেন পাঠাইলে। কেবল কিষন্ত্রণা দিবাঁর জন্য? 

কেবল কি ফ্যাল ফ্যাল করিয়! তাকাইয়! থাকিবার জন্য 1” ২ 
একদিন হঠাৎ বোধ হইল, আমি হয় ত কাঙ্গাল নহি, আমার 

কিছু নাই সত্য,-কিস্ত আমি ত আছি,-আমাঁকে বেচিলে 

হয় না? আমার বিনিময়ে কি হাঁটে কিছুই মিলিবে না? 

আমাকে একবারে বেচিতে না পারি, একটু একটু করিয়া 
বেচিতে পারি । আমার ভগ্নাংশ বিনিময় করিয়া বিশ্বসংসারের 

কি কোন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও লাভ করিতে পারিব না? 

প্রথম দিন আমার হৃদয়ের একটুকু বিক্রয় করিলাম, একটু 
ভালবাসা অন্যকে দিলাম । সেই ভালবাসার প্রতিদান, সেই 

তালবাসার বিনিময়ে যাহ! পাইলাম, তাহাতে জ্ঞানচক্ষু একটু 
ফুটিল, তাহাতে মানুষ যে কেহই কাঙ্গাল নহে, তাহা বুঝিলাম। 

যে ক্রেতার কাছে আমি আমার হৃদয়ের কতকটা বিক্রয় 

করিয়াছিলাম, তিনি আমার হৃদয় আরও চাহিতে লাগিলেন,-- 

খুব অধিক দামে তাহা! ক্রয় করিতে লাগিলেন, একটু হৃদয়ের, 

একটু* ভালবাসার বিনিময়ে, অনেক হৃদয় অনেক ভালবাস! 

দিলেন। তাঁহার নেই ভালবাঁস! পাইয়া! পূর্ধে যে হৃদয় নীরস, 
নিরাননদ ছিল, তাহা যখন স্নেহদিক্ত, প্রফুল্ল হইল-_মরুভূমে: 
আস্তে আস্তে যেন ননকানন ফুটিতে লাগিল, তমসাচ্ছন্ন: 

আকাশ যেন অরুণকিরণে হাধিতে লাগ্িল। এই বিনিময়ে; 
আমার মূলধন অনেক বাড়িয়া গেল, হদমটা,একটু গ্রশস্ত হইল 



৪৮... প্রবন্ধ-লহরী। 
্বার্থের সঙ্ধীর্ঘতা কতকটা কমিয়া যাইল--আমি একটু সওদা- 
গিরি করিতে শিখিলাঁম, আপনাকে বেচিয়া পরকে কিনিতে 

কতকট! শিখিলাম। | 

“আপনাকে বেচিয়া গপরকে কেনা” এই কথাটাতে তোমরা 
কিছু নৃত্লত্ব বা মহত্ব দেখিতে গাইতেছ? আমি পাইতেছি। 
কথাটা প্রকৃত পক্ষে নূতন হউক আর ন! হউক, সুন্দর তাহার 
মনেহ নাই। আর স্থন্দর বন্ত নিত্যই নৃতন। নহেকি 
আমি তযাহাকে নুনর দেখি, তাহার সৌন্দর্য আমার নিকট 
নিত্যই নূতন, আমার মনে নিত্যই স্ন্দর ভাব উদ্বোধিত করে। 

আমি কেবল আমার কতকটা বেচিতে পারিয়াছি, এখ- 

নও অনেক বিক্রয় করিতে বাকি রহিয়াছে, ব্রন্গাণ্ডে ক্রয় 

করিবার অনেক জিনিষ রহিয়াছে। আমাকে বেচিয়, আমার 

ভালবাসা, সহানুতৃতি, বুদ্ধি, শ্রম, বেচিয়া এই ববিশ্ববঙ্গাণড ক্রয় 
করিতে হইবে, হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে-_নিজের প্রাণ দিয়া 
্রহ্ধা্ডের প্রাণ লাভ করিতে হইবে। বথাটা বুঝি বড়ই 
অম্পষ্ট হইয়া যাইল। একটা চৃষ্টান্ত দিয়া আমার অভিপ্রায় 
বুঝাইতে চেষ্টা করি। একজন একটা বাগান টাকা দিয়া ক্রয় 
করিল। টাঁকাঁর বিনিময়ে সে বাগান পাইল। সে কিনিয়াছে 

বলিয়া বাগান তাহার যদি মনে করে, তাহা হইলে সে বাঁতুল। 
সংসারে কেবল টাকা দিয়া কিছুই ক্রয় করা যায় না। হৃদয় 

না দিলে প্রক্কৃত পক্ষে কিছুই ক্রয় করা যাঁয় না, নিজের করিয়া 

সম্ভোগ করা যাঁয় না। একজন টাকার বিনিময়ে বাগান বা! পুস্তক 

ক্রয় করিল, হৃদয় দিয়া ক্রয় করিল না। আর একজন তাহা টাকা! 
দিয়া ক্রয় করিল না, কিন্ত হায় দিয়া ক্রয় করিল, বাগানের 



হৃদয় লও হে। 8% 

শোঁভাতে, বাঁ গ্রন্থের সৌনদধ্যে মুগ্ধ হইল। এখন জিজ্ঞাসা, এই 
ছইজনের মধ্যে বাগান ও গ্রন্থ প্রকৃত পক্ষে কাহার ? 

_ ধর, একজন সাধু পুরুষ--কল্য খাইবাঁর তাঁহার সঙ্গতি নাই 
--তিনি পথের তিখারী। কিন্তুতিনি নিজেকে বেচিয়াছেন, 

তাই তিনি বিশ্বত্রহ্ধাণ্ডের অধিকারী-_তাই তিনি ভিখারী হই- 
যাও অতুল সম্পদশালী--তাই তিনি নরপতির অপীম ধন জন. 
মানের কামনা করেন না। দেবমন্দিরে, রাজপথে বা বৃক্ষতলে 

তিনি যেখানেই অবস্থিতি করেন-_অক্ষয় ধনভাগ্ডার তীহা'র 

হৃদয়ে--মানব প্রেমে অন্তর গ্লাবিত--প্রকৃতির পবিত্র সৌন্দর্য্য 

হৃদয় নিয়ত সেবিত। তাই তিনি ভিখারী হইয়াও অমিত 

ধনশালী। *তাই একদিন কপিলবাস্ততে সাধুর নিফাম পরহিত্ত- 
রত জীবনের প্রশান্ত ক্লিগ্ধ জ্যোতির্শয় মৃত্তি দেখিয়া, বাজপুক্র 

গৌতম, মুগ্ধ হইয়! বিষয় বাঁসনার অসারতা, রাজবৈভবের 
অকিঞ্চিতকরত। উপলব্ধি করিয়াছিলেন--এবং অবশেষে ভিখারী 

জীবন অবলম্বন করিয়া, অপরিমিত অবিনশ্বর ধনলাভ করিয়া 

ছিলেন__আপনাকে বেচিয় বিশ্বপ্রেম কিনিয়াছিলেন। তাই 

তিনি দেবতা । এই ভবের হাটে প্রায় সকলেই আঁপনাকে 

বিক্রয় করে। তবে কেহ আপনাকে বিক্রয় করিয়া নরক 

কেনেঁ-জীবনব্যাগী অনুতাপ, মর্মভেদী নৈরাগ্ঠ, মানসিক ও 

শীরীরিক মহাব্যাধি। বারাঙ্গনা৷ এইরূপে আপনাকে পাপ- 
সয়তানের নিকট বিক্রয় করিয়া, আত্মার বাসের জন্, পুরীষময় 

ক্কমিমক্র। বৃশ্চিকময় নরক আবাস ক্রয় করে। সেইরূপ ক্রয় 
করার কথা আমি এখানে কহিতেছি না। আমি আমাকে 
বন্ধুত্বের নিকট, প্রেমের নিকট, পবিত্র, সৌনধ্যের নিকট, 



 বেচিতে চাহি। আমি আমাকে বেচিয়া ধর্ম কিনিতে চা, 

সত্য পকনিতে চাহি-আমি দ্ুরিয়া দরিয়া বেড়াইতেছি, 
আঁমাঁকে তোমরা কেহ কিনিবে ? আমার প্রাণ ড্যামেজ প্রাণ” 

নহে। ইহা লইলে কেহ্ ঠকিবে না । আমি “ক্রেডিটে' বিক্রি 

করিতে কাজি আছি। তোমরা কেহ আমাকে কিনিবে? 

আইস আমার প্রিয়তম বধু, তোমাতে আর আমাতে একটা! 

ফার্ম খুলি_.তাহাতে আত্মা, পবিত্র ভালবানা, সহানুভূতি, 

বিশ্বপ্রেম' বেচিয়া বিশ্ববঙ্গাও ক্রয় করিব। এই “এক্সচেঞ্ 

হাউসে থরিদদারের অভাব হইবে না। ইহার জন্য বিজ্ঞাপনও 

আবশ্তক হইবে না। ভূমি আমার 'পার্টনার” হও আর না হও, 
আমি--আমাকে বেচিব। ঈ 

আমাকে বেচিব এই কথা বলিয়াছি। মনে হইতেছে, 
কথাটা হয়ত ঠিক বলিতে পারি নাই, ভাষার দৌষে হৃদয়ের 

ভাব হয়ত ঠিক প্রকাশ পায় নাই। আমাকে বেচিব- 
বেচিব কেন? দান করিতে কি পারি না? আমি বলি- 

য়াছি সমুদয় আমাকেই বেচিব। আঁমি কি আমার এক- 

টুকুও নিতান্ত ক্ষুদ্র অংশও বিনামূল্য প্রাণ ধরিয়া কাহীকেও 

দান করিতে পারি না?-আমি এতই নীচ হইয়াছি? সংসারে'। 

আদিয়! কেবল কি বেচাকেনা ব্যবসাঁদারি শিখিয়াছি.? জীবনে 

কি একটুকুও দান করিতে শিখি নাই ? কাহারও তালবাসা. 
পাইর, বলিক়্াই কি আমি তাঁহাকে ভালবামা দিব? বিশা্িনী 
ভালবাস! বা টাকা পাইবে বলিম্। তাহার দ্বণিত ভালবাসা বা 

সৌনার্য্য বা! পাঁপ বিক্রয় করে। আমিও ভালিবাসা' বেচিব?” 

না?--ভালবাসা বেচিব না--জামি আমাকে রেচিব নাঁ। 



এক্ষণে বেচা অনে করিয়া যে ব্যবমার কত নীচাশয়তা, ক্ষুদ্রতা, 

ূর্তৃতা, মালিন্ত, হৃদয়শুন্তত! এবং পাপের কথ্থ৷ মনে আসিতেছে। 
নংসারে এখন ব্যবসায় অর্থে অগ্প দিয়া অধিক শ্রমের ফললাক 
করা-_আার ১** একশত টাকার মাল দিয়া অন্তের নিকটে 

অস্ততঃ ১১০ একশত দশ টাঁকা লওয়।। সংসারের চলিত 

ব্যবসায়ে সকলেই অল্প দামের মাল অধিক দরে বিক্রয় করিতে 

চাছে। যখন দর কমায় ক্রেতার সুবিধার জন্ত নহে--প্রতিযোগী 

বিক্রেতার অন্ুবিধা করণের জন্ত--অন্তকে লাঁভ হইতে বঞ্চিত 

করিয়া নিজে লাভ করিবার জন্ত। 'অগ্ডার সেল" (0771615611) 

করার অর্থকি? ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার অর্থ কি? স্বার্থ- 

পরতা নিজের ইষ্ট এবং অন্তের অনিষ্ট চেষ্টা নহে কি? প্রচলিত 

ব্যবসা পদ্ধতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! দেখুন_-তাহাঁর স্তরে 
স্তরে স্বার্থপরত্ত/ নহে কি? দেখ,ধনী অনবরত অল্প টাকায় শ্রমীকে 

অধিক খাটাইতে চেষ্টা করিতেছে; অন্যদিকে আবার শ্রমী 

অল্প খাটি ধনীর নিকট অধিক পয়স! লইবার চেষ্টা করিতেছে। 
ব্যবদায় কত ফাঁকি কত জুলুম, তাহা একটি প্রবন্ধে লেখা যাক্প 

মা। আজি কালি ব্যবসায়ের অর্থ, আপনাকে বাঁড়ান অন্তকে 

কমান। চায়ন! বাধার, ও রাঁধাবাজার তাহার সান্ষী “11 
11085) 91) ৮917 9০০, 31: 1715 01105) ৩10, 1006 ৪০০৫ 

5৮ রাধাবাদার কেন, বড় বড় শিক্ষিত মাহেবের দোকান 

ব্বেখ, বাঙ্কাল! ও ইংরাজি সংবাদ পত্রের স্তম্ভ দেখ। প্রত্যেক 

ন্যবসায়ীই অন্তকে কমাইয়া আপনাকে বাড়াইয়। ভ্যাপু বাজ্াই” 

তেছে। চতুদ্দিকের এই দ্বণিত তুরীনাদে, চারিদিকের এই 
ভত ফৌ ভূত ফৌঁ শব্দে কাঁণ ঝালাপালা হইতেছে, মনুষ্যের 
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নীচতা উচ্চৈম্বরে শক্ত হইতেছে । না, ব্যবসায়ে বড় নীচতা, 
বেচা" কেনায় বড় ক্ষুদ্রতা। আমি প্রাণের ব্যবসা করিতে 

চাহি ন7া। আমি আমাকে বেচিতে চাহি না। আমি আমাকে 

দান করিব, আমি আমাকে বিলাইয়। দিব, তোমরা কেহ 
আমাকে নেবে গো? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমি আমার 
অনেকটা অন্ত একজনকে দিয়াছি। কিন্তু তাহাতে আমি কমিয়। 

যাই নাই, ব্যবহারে লোকসান হয় নাই, বরঞ্চ ব্যবহারে আমার 

একটু খোলতাই হইয়াছে, হৃদয় একটু প্রশস্ত হইয়াছে। বিদ্য 
যেমন দানে ক্ষয় না পাইয়া বৃদ্ধি পায়,আমিও দেখিতেছি, আমি 

আমাকে দান করিয়া দরিদ্র না হইয়া ধনী হইতেছি। আমি 

প্রথমে আমাকে কিরূপে দান করিতে শিখিলাঁম, বলিব ? 

একদিন আমি আমার হ্বদয় পর্ণকুটারে বসিয়। আছি, বিষ 

ভাবে, নীরষ মনে, যেমন প্রতি দিন থাকিতাম॥ সহসা সেই 
কুটারের প্রাঙ্ধনে কে আদিয়া যেন চারিদিক আলোকিত করি- 
লেন। আমি বাহিরে আঁসিয়! দেখিলাম, চোধে ধাধা লাগিয়।! 

যাঁইল, প্রথমে কিছু ঠিক করিতে পারিলাঁম নাঁ। পরে বোধ 
হইল, তাহার শ্রীতে রাজার সৌভাগ্য আছে, খধির পবিত্রতা 

আছে;তিনি যে এই অধমকে ডাঁকিয়া কথা কহিবেন, 
আমি তাহা ভাবি নাই, ভাবিতে সাহদ করি নাই। আমার 
আশা অতিক্রম করিয়া কোমল কলকঠে, বীণানিন্দিত স্বরে 

আমাকে বলিলেন-_-“আমি অতিথি ক্লান্ত পথিক, ততৃ্! পাই" 

 স্বাছে, একটু জল পাই ?* আমি কেমন গলিয় যাইলাম। যে 

ছদয়-কুটায়ে কখন অতিথি সেবা করিনাই, যেখানে কাহারও 

ঈসিবার স্বপ্ত'আসন পাতিয়! দেই নাই, সেই হৃদয়ে যত্ব করিয়া 
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আমন পাতিয়া দিলাম,পূর্ণ কলস হইতে স্রিগ্ধ শ্নেহ-বারি, প্রাণের 
একটু ভালবাসা তাহাকে, ঢালিক্সা দিলাম। তিনি "তাহ! 
'পাঁন করিলেন, ধন্তবাঁদ দিলেন) ছুই একটা কথা কহিয়া, আমার 

দেই নীরব কুটারে যেন সঙ্গীত লহরী তুলিয্না দিপা, তাঁহার 
চতুর্দিকস্থ কাননে যেন শোভার কুস্থম ফুটাইয়া দিশ, তাহার 
পার্খে চিন্তার নির্মল তটিনী প্রবাহিত করিয় দিক তিনি চলিয়া 

গ্েলেন। আমি প্রতিদানের আশা করিয়! তাহাকে স্বেহ দান 

করি নাই, তথাচ দান করিয়াছিলাম বলিয়াই অগ্ভ এত অধিক 

প্রতিদান পাইলাম । হিসাঁব করিয়া দিলে, কে আমার সেই 

এক গণ্ডষ ভাগবাপাঁর বিনিময়ে অত অধিক প্রতিদান করি 

তেন। কৌধাঁয়, কবে, এক গও্ষ বারিতে, এক গ্রাস স্নেহে 
হৃদয়কুঞ্জে ফুল ফুটিয়াছে, পাখী ডাকিয়াছে, নির্বর ঝরিয়াছে? 

নিঃস্বার্থ ভালঘাপার রাজ্যে । সেখানকার নিয়ম স্বতন্থ অশ্ত- 

পর্ব চমতকার । যে কিছুই চাহে না_কিছুরই আকাজ্কা না 
করিয়া, অবিরত ধন বিলাইতেছে,আপনাকে বিতরণ করিতেছে, 

রাশি রাশি ধন, অযাচিত হইন্নাও তাহারই ক্রোড়ে, বর্ষার. 

প্রবাহের ন্যায় আসিয়া পড়িতেছে। দান করিলেই সংসারে 
তাহার প্রতিদান আছে, চর্মচক্ষুতে আমরা তাহা দেখিতে পাই, 
আর'না পাই। ম্থৃতরাং সকল দানেই বিনিময় আছে। তাই 
বেচাকেনার কথা বলিয়াছিলাম। কেন না, বেচাঁকেন| বিনি- 

ময় মাত্র। তবে আমি যে বেচার কথা বলিয়াছিলাম, তাহ 

মুষ্যের আকাজঙ্ষা না করিয়! বেচা__ধারে, বেচা-_মৃল্য পাইব কি, 
না! পাইব তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়! বেচা। কিন্তু বেচিতে 

হইলে, মূল) যে ঠিক করিয়া! দিতে হয়। না, এ বেচাতে মূল্য 
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ঠিক করিয়! দিতে হয় না । এ বেচাতে বলিতে হয় “ভাই, আমি 
তোঁধার নিকট আমাকে বেচিলাম, তোমার ইচ্ছা হয় মূল্য 
দিবে, ইচ্ছ! হয়, না দিবে, তুমি আমাকে ব্যবহার করিলেই, 
আমাকে তোমার দেবাতে লাগাইলেই, কৃতার্ঘ হইব।” এনপ 
বিক্রয় করাকে “দান” বলিলেই হয় ত ভাল হয়, এবং মূল্যের 
কথাটা একবারে না ভাবিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। তাই 
*আমাকে বেচিব” আর বলিব না। মন্দ ভাষায় ভাল ভাবও 

খারাঁপ হইয়া যায়, নির্মল হৃদয়ও কলুধিত হয়, “বেচা” কথাটার 
অনেক সংসর্গ দোষ আছে। তাই অদ্য বলিতেছি, “আমাকে 

দান করিব” আমার হৃদয় লও হে, তোমাদিগের চরণে আমাকে 

উপহার দিব, তোমরা! কেহ আমাকে নেবে গো? আমার 

হৃদয় নেবে গো? আমি যে রাস্তায় ছুটির ছুটি বেড়াইতেছি, 
“আমার হ্বদয় লও গে] ?” ডাঁকিয়। ডাকিয়! গল] পড়িয়া! গেল। 

তবু ত আমাকে কেহ লয় না। অযোগ্য অপবিত্র দুর্বল 

ব্যক্তি কে লইবে, কে সেবাঁতে নিযুক্ত করিবে? আমাঁকে পবিত্র 

না করিলে আমাকে কেমন করিয়া দান করিব, ? পরহিতত্রতে 

নিষাম ধর্মে কেমন করিয়া আমাকে নিযুক্ত কৰিব? পবিত্র হই- 
লেই আমাকে দান করিতে পারিব। কেন না, পবিত্র হওয়াও 
ঘা, দান করাও তাই। 
সংসারে অধিকাংশ লোকে আপনাকে দান করে না। আপ- 

নাকে বেচেওনা, তাহারা আপনাকে বন্ধক দেয়। স্থার্থদা 
নামে এক ব্যক্তি আমার নিকট তাহার হৃদয় এইরূপ বন্ধক 

দিয়াছিল। সে যে বন্ধক দিয়াছিল, আমি তাহ] প্রথমে বুঝিতে 

পারি নাই? ভাবিয়াছিলাম, দে আমার নিকট তাহার হৃদয়কে 



হরদয়লও হে। .- 8৫ 

'বেচিগ্নাছে। মূলাম্বরূপ আমার ভালবাস! লইয়াছে। স্বার্থদান 
তখন আমাকে খুব ভালবাসা দেখাইত, সতত আমার কাছে 

আসিত, কত মিষ্ট কথাই বলিত, আমার মঙ্গলের জন্য কতই 
ব্যাকুলতা, কতই আগ্রহ প্রকাশ করিত। তখন আমার বিদ্া 
বুদ্ধি ও চরিত্রের প্রশংসা! করিতে করিতে, সে আননে ও তক্তিতে 

বিহ্বল হইয়া যাইত। কেবল আমার প্রশংসা করিত এমন নহে। 

আমি যাহাদ্রিগকে ভাল বাসিতাম বা ভক্তি করিতাঁম, তাহাদিগ- 

কেও সে ভালবাসা ও তক্তি জানাইত। আমি এককালে এমনি 

বোক। ছিলাম, শৈশবকাল হইতে মাঠের মধ্যে একা থাকিয়! 

থাকিয়! সংসারের ধূর্তৃত! এমনি কম বুঝিতাম, যে স্বার্থদাসের 

এই সকল*কথার সরল ভাব সম্বন্ধে কখন সন্দেহ করিতাম না। 

কেবল ভাবিতাঁম, লোকটা! আমাকে ভাল বাপিয়া একবারে 
অন্ধ হইয়া গিম্নাছে ; আমার বা৷ আমার আত্মীয় লোকের কোন 
দোষই দেখিতে পায় না, কেবল গুণ দেখে । কয়েক বদর 

পরে, স্বার্থদাদ একটু একটু করিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিলেন, 
আমার নিকট আর পূর্বের মত আসেন না, রাস্তায় যদি কখন 

দৈবাৎ দেখ! হয়, তাহা হইলে বলেন যে, ভাই বড় ঝঞ্চটে পড়ি- 

যাছি, একটুও সময় নাই, তাই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
পারি না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া দেখি, তিনি আমার ভাল- 

বাসা, একথানি পত্রের মধ্যে ফেরত দিয় পাঠাইয়াছেন। 

এবং তাহার টুকু ফিরিয়া চাহিয়াছেন। আমি তাহার অর্থ 
প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার কাছে বহ্দর্শন 

নামে এক বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 

"ইহার অর্থ কি মহাশয়”? তিনি বলিলেন “ইহার অর্থ অতি 
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সহজ । তুমি বুঝিতে পার নাই, আশ্চর্য । তুঁমি মনে করিয়া” 
ছিলে" যে, এই ব্যক্তি তোমার নিকট তাহার হৃদয় বিক্রয় 
করিয়াছে, আমি প্রথম হইতেই জানি, এই ব্যক্তি নিজের 

গরজে তোমার কাছে তাহার হৃদয় বন্ধক দিয়া তোমার ভীল- 

বাসা স্বরূগ টাক ধার লইয়া নাঁনা কাজে ও প্রয়োজনে থাটা- 

ইবে। তাহার পর, প্রয়োজন চুকিয়া গেলে, নিজের কাজ 
গোছাইয়া লইয়া তাহার হৃদয় ফিরিয়া লইবে।” আমি বলি- 

লাম "শ্বার্থদাঁস, এমন ধূর্ত ও নীচাঁশয় তাহ! আমি জানিতাম না, 
জানিলে বিনামূল্যে তাহার হৃদয় আমাকে সাধিয়া দিলেও 

আমি লইতাঁম না। যাহা হউক, স্বার্থদাদের অনুগ্রহে আমার 

একটা জ্ঞানলাভ হইল”। স্বার্থ দা না জানিয়া আমার একটা 

উপকার করিয়াছে, সেই অবধি আমি বন্ধকী ব্যাপারটা বেশ 
চিনিয়াছি। এখন প্রায় কেহই আর আমাকে ঠকাইতে পারে 

না, কত স্বার্থদান প্রতিদিন আমার নিকট তাহাদিগের হৃদয় 

বিক্রয় করিতে আইসে, কত মিষ্ট কথা বলে, কত ধূর্ত হাঁসি 

হাসে, কত ভালবাস! দেখায়, তাহাতে আর ভুলি না। এখন 

বেশ বুঝি, সংসারে হৃদয়ের কেনা বেচা বড় একটা হয় না। 

সারের বড় বাঁজারে সব জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু হৃদয় 

'জিনিষট! তত পাওয়। যাঁয় না । ইহার আমদানি বোধ হয় 

বড়ই কম। 

সে কথা যাউক, কেনা বেচার কথা আমি এক্ষণে বলি- 

তেছি না। এই হৃদয় বন্ধক সর্বনেশে ব্যাপার। অনেক রমণী 
এই বন্ধকী হৃদয় লইয়! নিজের সমুদাঁয় ধন, ইহকাঁলের ও 

পরকালের যাহা কিছু সম্থল, স্ত্রীজাতির যাহা কিছু আদরের 



হৃদয় লও হে। ৫৭ 

যাহ কিছু সম্মানের, যাহা কিছু গৌরবের সামগ্রী আগে, সমু* 
দায়ই হারাইয়াছে। এই বন্ধকী হৃদয়ের তরিতে যে নারী চড়ি- 
য়াছে, সেই ডুবিয়া মরিয়াছে, অথবা! অনেক হাবুডুবু খাইয়া) 
অনেক লাঞ্না ও অন্ুতাপের পর,কোন প্রকারে কুল পাইয়াছে। 

ভাই! তোমার দি ধন থাকে, সাঁবধান। অনেক লোক 

তোমার নিকট তাহাদিগের অনার নীচ হৃদয় বন্ধক দিতে 

আসিবে, তাহাদিগের কৃত্রিম ভালবাসার দ্বণিত অঞ্জলি দিয়! 

তোমাকে পূজা করিতে চাহিবে, তোমার সদ্গুণ তোমার 

অমায়িকতা তোমার মহিমাতে তাহারা মোহিত হইয়াছে, ক্রীত- 

দাস হইয়া তোমার দ্বারে আবদ্ধ আছে, এ কথ| তোমাকে পুনঃ- 

পুনঃ বলিষে। সে কথা কখন বিশ্বাস করিও না। তাহাদিগের 
এই তৌধামোঁদ বাক্যে ভুলিয়া কখন হৃদয়ের এক কণাঁও তাহা- 
দিগকে দিবে না, তাহাঁদিগের পুজা! গ্রহণ করিবে না, তাহাঁ- 
দিগের স্বতিবাঁক্যে এক মুহূর্তও মোহিত হইবে না। বর 
ঘদি পার, দ্বারবানকে বলিয়! দিবে “এই সকল শঠ ব্যক্তিগণকে 

বাঁটার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবে না” যাহারা হৃদয় বন্ধক 
দিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া ব্যবস|! করে, তাঁহারা বড় ভয়ানক 
লোক, দতত তাহাদিগকে দূরে রাখিবে । 

গিনি, আপনার যদি রূপ থাকে তাহ! হইলে, সাবধান ! 
আপনার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য, কত দিক হইতে কত 

পামর তাঁহাদদিগ্ের অন্পৃশ্ব হৃদয় আপনার নিকট বন্ধক দিবার 

জন্য চেষ্ট1! করিবে, তোষামোদের মোহন বংশীধ্বনি আপনার কর্ণ- 

কুহরে সতত ঢালিয়! দিবে, এবং আঁপনার পাদপন্স ধারণ করি- 

রার জন্ব, মাথ! পাতিয়া দিতে অগ্রন্র হইবে। আপনি কদাচ 



৫৮... প্রবদ্ধ-লহরী। 

তাহাতে ভ্রান্ত হইবেন না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, ইহারা 
আপার হৃদয় কোন মতে কয়েক দিনের জন্যও অধিকার 

করিলে, তাহার অপব্যবহার করিবে, অধিক দিন ঘ্বাধিতে 

পাইলে তাহা কলক্কে, পাপে, সর্বনাশে পরিপূর্ণ করিয়া আপ- 

নাকে ফিরাইয়া দিবে। তাই এরূপ লোক দেখিলে, স্পষ্ট দ্বার 
নীরব পদাঘাতে তাহাদিগের ঘ্বণিত হৃদয় দূরে নিক্ষেপ করিবেন। 

নরনারীগণ, যুবক যুবতীগণ, আপনার! এইরূপ বন্ধকী হৃদয় 
হইতে মতত সাবধান থাকিবেন। 

পপি) পাস 

স্কিম বাবুর দেবী সৌধুরাশী। 

আমি যখন বঙ্কিম বাঁবুর বই পড়ি, তখন আঁমি সময় সময় 
বিশ্মিত হই। মনে হয়, কেমন করিয়া এই গ্রন্থকার আমার 

মনের কথ! জানিতে পারিলেন। জীবনে এক দিন যে সুখময়ী 

আঁা, মনোৌমোহন ইন্তরধনথুবৎ হৃদয়ের কোমল আকাশে উদ্দিত 
হইয়া ক্ষণকাল পরে মিশাইয়া গিয়াছিল, জীবনে একদা যে 

ধুমময় নৈরা্ শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল,তাহা। এই 

গ্রন্থকার কেমন করিয়! জানিতে পাঁরিলেন? এ যে আমারই 
কথা । আঁমি ত তাহা কখন কাহাকে বলি নাই, প্রাণের" বন্ধু- 

কেও নহে। নিজের হুর্বলতা, নিজের নৈরাণ্ঠ, নিজের ক্ষিপ্ত 

অতিমংগোপনে হদয়ের গুঢ়াদপি গুঢ় প্রদেশে লুকাইয়! রাখিয়া 
ছিলাম, তথাপি এই গ্রন্থকার কেমন করিয়া তাহা জ্বানিত্তে 

গারিজেন। নিভৃত গৃহে, ঘাঁররুদ্ধ করিয়া একাকী নিদ্রাহীন 

নিশাতে, চিস্তাবাত্যাতাড়িত মস্তিষ্ধে করলগ ললাটে, যাহ! 



বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধুরাণী। ৫৯. 

ভাবিয়্াছিলাম, তখন যে উষ্জাত্র. কপোলে বিগলিত হইয়া- 

ছিল, ভাহার গুপ্ত ইতিহাস, তাহার অজ্ঞাত রহস্ত, এই উপক্ঠাস 
লেখক কি প্রকারে জানিলেন ? “দৈব বলে ন! ধ্যানে ?”+ দৈৰ 

এবং ধ্যান উভয় বলেই। কেননা, প্রত্যেক প্রতিভাশালী 

ব্যক্তির দৈব-বল আছে, ধ্যানে অন্তূ্টি আছে। ইছারা এক 
এক শ্রেণী মনুষ্যের প্রতিনিধি স্বরূপ । 

আমর! সামান্ত ব্যক্তি, নিজের কথাটা ও ভাল করিয়া গ্রকাঁশ 

করিতে পারি না। যদ্দি বা দৈব বশাৎ হৃদয়ে কখন স্ুচিস্তার' 

সমাগম হয়, তাহা বন্ধু বান্ধবকে বলিয়া! সুখী হইব মনে করিয়! 

বলিতে যাই, বলিতে পারি না, মনের কথ! মনেই রহিয়! যায়; 

চিন্তা, ভাষায় অনুবাদ করিতে পারি ন|। যদি কখন যন্ত্রণার 

মরুভূমে হৃদয় ধ়্ ফড় করে, সহানুভূতির শীতল বাঁরির আকা- 

জ্ষায়, নিজের ভাঁষাঁবলে নিজের হৃদয় অন্ঠের শীতল সরসীযুক্ত 

হৃদয় কুঞ্জে আনিতে চাই, তাহা পারি না) ভাষার দুর্বল প্র 
তাঙ্গিয়৷ পড়ে; মনের অন্ধকার আরও গাঁ হইয়া উঠে, প্রাণ 

হাকুবাকু করে। যদি কখন লাঁলিত্যতরঙ্ায়িত বিশ্ব সৌন্দর্যের 
অপার সাগরে, সুখের তরণীতে ভাসমান হই; যদি কখন প্রকৃতির 

সঙ্গীত লহরীর তালে তালে হৃদয় নাচিতে থাঁকে, যদি কখন 

প্রকৃতি দেবী প্রাঁণখুলিয়া সম্ভাষণ করেন, যদি কচিৎ কবিত্বের 

দেবকন্ঠাঁগণ লীলাময়ী মাধুরী চোখের উপর ছড়াইয়া, আকাশ- 
পথে চলিয়া যান,তাহা এই হতভাগ্য শতচেষ্টা করিয়াও ভাষাতে 

প্রতিফলিত করিতে পারে না; লিখিতে বিলে মুকের বাক্- 

পরিষ্ব'টনের কষ্টময় চেষ্টার হ্যায় চিন্তা ভাবগুলি ছুটিব ৮ 
করিয়া কিছুই ফুটেনা। | 



৬২ 0. প্রবন্ধবলহরী | 

আমরা সাঁমান্ত লৌক, নিজের কথাই নিজে বহু আয়াসেও 
প্রকশি করিতে পারিনা। আর এই মহাপুরুষগণ, অবলীলাঁ- 
ক্রমে আমার ও তোমার বক্তব্য, কেমন সুন্দর সত্য ভাষায়, 

অনায়াসে প্রকাশ করিয়া দেন, ইহা দৈব বল নহেত কি? 

শুনিতে পই পুরাকালে আর্য্য খধিগণ নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বিশ্ব- 
জগতের ক্রিয়াকলাপ ও গতি একপলে সমুদয় জানিতে পারি- 
তেন। এই কথ! এখন আর মিথ্য! বলিয়া বৌধ হয় না, বাহা- 
দিগের দেববল বা! প্রতিভা আছে, তাঁহার উপর যোগবল বা 

অন্থণীলন আছে, তাহারা চক্ষুমুদিয়া সর্বতবভেদিনী অন্তর্দ টিতে 
সকলই দেখিতে পাঁন। এইরূপ ব্যক্তির একমাত্র হৃদয়, অযুত 

হৃদয়ের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হইয়া, অযুত হৃদয়ের কথা একমুখে 
প্রচার করে। বঙ্কিমবাবু এই দেবান্বগৃহীত শ্রেণীর লোক, কেশব 
বাবু এই শ্রেণীর লোক। আমি যখন তাঁহার সমাজে যাঁইতাঁম, 
আর তিনি নিমীলিত নেত্রে, তাহার নেই বিশুদ্ধ মঙ্গীতসমস্থরে 

উপদেশ দিতে আন্ত করিতেন, তখন যেন বোধ হইত,_:একি, 
ইনি যে আগার হুদয়গৃহে প্রবেশ করিলেন; এ হৃদয়ের দ্বার 

আমার বিন1 অনুমতিতে খুলিয়া! আমার ঘরের খানাতল্লামি 

করিতে ইহাকে কে পরোয়ানা দিল? এযে পাতি পাঁতি করিয়া 

থুজিতেছে, আমার হৃদয়ের যে কোণে, কোলঙ্গায়, যে'বাঝে 

যে গাপ লুকান আছে, ইহার তীক্ষ ও অত্রান্ত দৃষ্টি যে তাহা 
টানিয়া বাহির করিতেছে । এই খানাতল্লাদি করিবাঁর পরো- 

যান! ইহাকে কে দিল? যিনি দেবাদিদেব, বাঁজীধিরাজ, সর্ব 
নিয়স্তা, তিনি ইহাকে পরোয়ানা দিয়াছেন। তাই সর্বহদয়ে 
ইহার অবাঁধ-প্রসার। সেই দেবদত্ত দলিলের জোরে কেশব 
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বাবু এদিয়। ও ইউরোপে স্বীয় শক্তি বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এবং 
বন্ধিম বাবু বঙ্গদেশে আধিপত্য করিতেছেন। 

_ বঙ্কিমবাবুর “্দেবীচৌধ্রাণী” উপন্তাস হইলেও আমরা 
তাহাকে ধর্মগ্রন্থ মনে করি। (4৫৪1 7০9৭০) এই অর্থে এবং 

অধিকতর পরিমাণে ধর্মপুস্তক। এই ছুই খানি গ্রন্থের এবং 
টেনিসন্ লিখিত প্রিন্েম্ (21170555) কবিতাঁর ফল কথা এক। 

পরিবার ও গৃহ্ধর্ম নারীর উপযুক্ত কার্যযক্ষেত্র। নান! শান্্- 
বিশারদ ও নান! বিষ্যায় সুশিক্ষিতা| হইয়াও রমণী, কোমল শ্লেহ- 
ময়ীবৃত্তি,কোমল ভাব, ও পরিবারজন শু শষ! পরিত্যাগ করিবেন 

না, সংক্ষেপে পুস্তকত্রয়ের এই শিক্ষা । 

যখন সাগর দেবীচৌধুরাঁণীকে জিজ্ঞাসা করিল এখন গৃহ- 
স্থালীতে মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়! হীরার মুকুট 

পরিয়! রাণীগিরির পর কি বাসন মাজা, ঝাঁট দেওয়া! দেবী- 

চৌধূরাণীর ভাল লাগিবে” ইত্যাদি । তখন দেবীচৌধু রাণী উত্তর 
_ করিলেন "ভাল লাঁগিবে বলিয়াই আপিয়াছি। এই ধর্মই স্ত্রী 
_ লোকের ধর্ম) ইহার অপেক্ষা কোনও যোগই কঠিন নয়। দেখ 

এত গুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়! আমাদের 

নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারো কোন কষ্ট না হয়, 
সকলেই সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ 
সন্ন্যাস কঠিন 1” এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য ? আমি এই 
সন্যাস করিব। টেনিসনও লীলাময়ী প্রিন্সেস (1170655) 

কবিভাতে নারীজাতিকে বলিতেছেন__ 

40,156 রী 16217 2170 06 

21] 0080 001 02005 015000059 আ012901)000, 

তু 
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আডাম (4,097) 73609) উপন্াদেও 70191) প্রথমে ধর্ম্- 

গ্রচারিকা, পরে বীডের সহ্ধদ্মিণী। “দেবীচৌবৃরাণী”র গল্পটা 
অতি সংক্ষেপে এখানে লেখা আবশ্তক। আমাদিগের আশা, 
এই সমালোচনায়, পাঠক এই গ্রন্থের গুণের যাহ! কিছু অল্প 
আভাস পাইবেন, তাহাতে তাহার প্র পুস্তক পড়িবার কৌতৃহল 
আরও উদ্দীপ্ত হইবে। 

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। 
তখন দেশ অরাজক । মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে ), ইংরেজের 
রাজ্য ভাল করিয়! পত্তন হয় নাই__হইতেছে মাত্র। তাতে 
আবার বছর কত হইন, ছিয়াতরের মন্বস্তর দেশ ছারখার করিয়। 
গিয়াছে । তার পর, আবার দেবী সিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার 
বরেজুভূমি ডুবাইয় দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় 
না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার 
নাই, তাহারা পরের কাড়িয়! থায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে 

দলে দলে চোঁর ডাক্কাত। এই অপ্রফুল্ল সময়ে বরেন্ত্ভূমে ছুর্গী- 
পুর গ্রামে প্রফুল্পময়ী নামে একটি পরম স্রন্দরী মেয়ে ছিল। 
তাঁর মা বিধবা, গরিৰ। ছূর্গাপুরের ছয় ক্রোশ দূরে ভূতনাথ 
নাঁমক গ্রাম; সেখানে হরবল্পভ রায় নামক একজন জমীদার 

.ছিলেন। তাহার এক পুত্র ব্রজেশ্বর--অনিন্ধ্য সুন্দর পুরুষ। 

বরজেশ্বরের সহিত প্রফুল্পময়ীর বিবাহ হইল। বিবাহের রাত্রি 
প্রফুল্লের মা, কোনরূপে যে! দো করিয়া বরযাত্রীদিগ্ের দচি- 
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মশ্ডার উত্তম ফলাহার করাই, কিন্তু কন্তা ঘাত্রীগথের বেল 

চিড়া ছই। এই হইল দর্বনাশের গোড়া। ইহাতে হুষটকস্তা- 
যাত্রীগণ কুপিত হইয়া প্রফুল্লের মা ফুলটা জাতিত্র্টা, এই কথা 

রটাইক্স! দিল। তাহা! শুনিয়া প্রুল্লের স্বস্তর প্রুল্পকে মাত্রীলয়ে 
পাঠাইয়া দিয়া আর ঘরে লইলেন না । এবং ব্রজেশ্বরের আর 
একটা বিবাহ দিলেন। প্রফুল্ল আর ভার ম! এখন নিঃসন্বল-- 
অতি কণ্টে দিন যাঁপন করেন। প্রফুল্লের বয়ম আঠার বৎসর 

হইল। তিমি একদিন সাহসে তর করিয়! মাকে সঙ্গে লইয়! শ্বসশুরা- 

লয়ে টিয়া চলিলেন, স্বামীর সহিত এক রাত্রি বাস করিলেন। 

কিন্তু ব্রজেশ্বর পিতার ভয়ে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন ন!। 

ছংবিনী প্রচ্ু্নমুখী ভর্তৃভবনে স্থান পাইল না, কেবল মাত্র সেই 

রজনী-দঙ্গমের নিদর্শন স্বরূপ স্বামীর একটা অন্ধুরী নিজের অ্গ- 
নীতে ঘইয়া, আর শ্বগুবের দধঢ় বচন, আর স্বামীর প্রেম-সস্তাণ 
স্বৃতিতে লইয়া, কাদিতে কাঁদিতে প্রত্যাখ্যাতা হইয়। ফিরি! 

আদিলেন। প্রফুল্পের মার শীঘ্রই মৃত্যু হইল। প্রফুল্ল এখন 

এফাকিনী, জুন্দরী, যুবতী। গ্রামের গোষস্তা ছুল্লত চক্রবর্তী 
লালঙা-চক্ষু যুৰতীয় সৌন্দর্য্যের উপর পড়িল। একদা রাজিস্কে 

শফুল্লের মুখ বাঁধিয়া, ধরাধরি করিয়া! পাঁকিতে তুলিয়া! শী পিশাচ 
প্রচথয্নকে লইয়া যাইল। ইহার অর্ঘদওড পরে প্রফুল্লের স্বামী 

বরজেশ্বর, সেই পুন গৃহে প্রফৃল্পের সন্ধানে আসিয়! প্রকুল্পকে ন! 

পাইয়া দিরাশ হইয়া চলিক্জা যাইলেন। এ দিকে গোমস্তা ও 

বাঁহগণ পাছ্ধি লইদ| চলিতে চলিতে, একটি ভারি জঙ্গলে 

আগর! পড়িল। সেখারে ছই জন পথিককে ডাকাত তাবিদ্বা 

বাহ্ষগণ পাকি মাটাততে ফেলিয়া দিনা গোমস্তার সহিত উর্ধস্বাসে 
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পলায়ন করিন। প্রফুল্ল পাকি হইতে নামিয়া,যখন প্রভাত হইল, 
তখন একটা পথের রেখা! ধরিয়৷ অনেক দূর গিয়া, একটা বৃহৎ 

অট্টালিকার ভগ্মীবশেষ দেখিলেন। তাহার ভিতরে একটি কুঠ- 

রীতে একটি বৃদ্ধ শুইয়া মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাইতেছিল। প্রফুন্প 

গিয়! তাহাকে শুশ্রযা৷ করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পুর্বে সেইতগ্ 
ঘাঁটিতে কোথায় অনেক ধন পোতা৷ আছে, তাহা বৃদ্ধ গ্রুল্নকে 
বলিয়৷ দিল। প্রফুল্ল খুঁড়িয়া ধনরাশি পাইলেন। এই ধন নাকি 
উত্তর বাঙ্গলার রাজা নীলাম্বর, বাদশাহ প্রেরিত পাঠান সৈন্তের 

ভয়ে, এই স্থানে অতি সংগোপনে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া 

ছিলেন। . 
অতঃপর সেই জঙ্গলে এক ব্রাহ্মণের সহিত প্রফুল্লের সাক্ষাৎ 

হইল। ইনি গৌরবর্ণ, অতি সুপুরুষ, বয়ন বড় বেশি নয়_ইহার 
নাম ভরানীপাঠক-_নানা শাস্ত্র ব্যুৎপন্,অথচ ডাকাতের সরদার! 
এ ভবানী পাঠক প্রফুল্লমুখীকে তাহার শিষ্বা করিলেন। তাহার 

নিকট এক জন পরিচারিক1 এবং নিশি নামে এক জন তাহার 

নুশিক্ষিত! শিষ্য পাঠাইয়৷ দিলেন। নিশির সঙ্গে থাকিয়া, 

্রফুল্প ভবানী পাঠকের নিকট শিক্ষা পাইতে লাগিলেন__কাবা, 
নাংখ্য,ল্তায়, যোগশ্ান্ত্র এবং অবশেষে সর্বঘগ্স্থত্েষঠ শরীমন্তগবাগীতা 
অধ্যয়ন করিলেন। লাঠিয়ালদিগের সহিত মন্লযুদ্ধও শিখিললান। 
গাঁচ বমরে (কতকটা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মত) 

শিক্ষ। সম্পূর্ণ হইল। এইকূপে তিনি ক্রমে নিফাম ধর্মের উচ্চ 
মন দীক্ষিত হইলেন। পাঁচ বংমরে জ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, 
আর পাচ বৎসর ধরিয়] কর্ণশিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন । 
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এদিকে প্রসুল্নমুখীর স্বপুরের কপাল ভাঙগিল--দশ হাজার 
টাকা মূল্যের তালুক খান! আড়াই শত টাকায় বিক্রি হইয়া 
যাইল। দিন দিন দেন! বাড়িতে লাগিল। ইজারাদার দেবী- 

সিংহের পাওন। প্রায় পঞ্চাশ হাজীর টাকা বাকি পড়িল। হরবন্লুত 
রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ান! বাহির হইল। পুত্র 

ব্রজেশ্বর তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীর ধনরান পিতার নিকট টাঁকার চেষ্টায় 

যাইলেন। শ্বশুর টাক! দিলেন না, গুণবান জামাই তাহাতে 

বড়ই -রাগিলেন। স্ত্রীর নাম দাগর। সাগর, স্বামীর পায়ে 
ধরিলেন। ম্বেহময় স্বামী পা জোরে টানিয়। লইলেন, সাগরের 

বোধ হইল, স্বামী লাথি মারিলেন। সাগর রাগিল, ব্রজেশ্বরের 
মেজাজ আরও গরম হইল, বলিলেন “যদি লাথি মারিয়াই থাঁকি, 
তাই কি?” সাগর বলিলেন, “আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, 
তবে তুমি এক দিন আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত 
টিপিবে ।” ব্রজে্বর রাগে গরগর করিয়া ফুলিয়। চলিয়া যাইল। 

সাগর কাদিতে বদিল। তখন সহদা দেবীচৌধুরাণী ওরফে 
্রফু্নমুখী সাগরের ঘরে আদিল। দেবীচৌধুরাঁণী ডাকাত. 
দরিগের সিংহাসনে প্রতিষ্টিতা। তাহার নামে এখন গৃহস্থ মাত্রেই 
কম্পিত। | 

মখন ব্রজেশ্বর শ্বপশ্তরালয় হইতে জলপথে ফিরিয়া আদিতে, 

ছিলেন, তখন দেবীচৌধুরাণী বজরা করিয়া! সাগরকে লইয়! . 
রাস্তাতে ব্রজেশ্বরকে নিজের আন্তান্বর্তী ভাকাত দ্বারা ধৃত 

করাইল্রেন, আপনার বজরায় আনিলেন, সাগরের পা টিপাইয়! 

রইলেন, এবং নৌকাতে তাহার সেধ্উশ্সযা হইলে পর, তাহার 

1 



পিতার দেনা শোধ করিবার জন্ত দেবী তাঁহাকে টাক দিলেন 

এবং জার একটা আঙ্নটা দিলেন। এই আঙ্গটা পূর্বোক্ত আঙ্গটা- 
ব্ধেশ্বরদত্ত। তখনও ব্রজেশ্বর দেবীকে চিনিতে পারিলেন না। 

বাঁটা গিয়া পিতাকে টাঁক। দিলেন, টাঁকা মেয়ে-ডাকাইত দেবীর 
নিকট পাইয়াছেন বলিলেন। হরবল্পভ, দেবীকে তাহা! বুঝিতে 
পারিলেন না। জিজ্ঞামা করিয়া জানিলেন -যে, টাকা অমুক 

রাত্রিতে অমুক ঘাটে দেবীকে ফেরত দিবার কথ! আছে। টাক! 

শোঁধ করা দুরে যাউক, তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, 
প্বেটীকে মিপাহী এনে ধরিয়ে দিলেই ব গোর মিটে যাবে।” 

পুত্রের নিকট এই অভিমন্ধি গোপন করিয়া কৃতজ্ঞ হরবন্লীত 
রঙ্গপূর গিয়া কালেক্টর সাহেবকে খবর দিলেন। কলেররের 

আজ্ঞায় দন্থুনেত্রী দেবীকে ধরিবার নিমিত্ব হরবল্লুতকে সঙ্গে 
করিয়া--লেফ টেনাণ্ট ব্রেনান, পাঁচ শত মিগাহী" লইয়া দেবীকে 
ধরিতে চলিলেন। 

দেবী এই সমুদায়" জানিতে পারিয়াও নিট স্থানে স্বামি- 
সাক্ষাৎ প্রতীক্ষায় আদিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর আদিলেন, টাকা 

আনিতে পারেন নাই, ছুই চারি দিন পরে দিবেন বলিলেন) 
তখন দেবীর সঙ্গে কোথায় দেখা হইবে জানিতে চাহিলেন। 
তাহার পর ছুই জনে হৃদয়পূর্ণ প্রেম-মস্তাষণ হইল। দেবী ষে 
প্রন্ধত পক্ষে ডাকাইত নহে, তাহার নামে ডাকাতি হয় মাত্র, 

. দেবী যে যথার্থই সঙ্ন্যাসিনী, শ্বপুরালয়ে তাড়িত। হইয়াও পতি ষে 

তাহার একমান্র দেবতা, পতিচিস্তা দশ বংমর কালের যে এক 

মার ধ্যান-_তাহা দেবী বজেশ্বরকে বিনীত সরল ভাবে বলি- 

লেন. গুনিয়! ব্রজেশ্বর বিশ্থিত, আর সেই মহামহিমাময়ী স্ত্রীর 



সমীপে কিছু ভীত হইলেন। ইত্যবসরে হরবন্নতকে সঙ্গে লইয়া 
মিপাহীগণ দেবীর নৌক| ঘেরিল। দেবী এই সময় নিজের 
নীবনের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া অপূর্ব কৌশল পূর্বক, সাহে- 
বকে বন্দী করিলেন, এবং হরবস্ভের, ত্রজেশ্বরের, সধীদিগের 

এবং আপনার জীবন রক্ষা করিলেন। পরে শ্বশুরালয়ে গৃহীতা 

হইলেন, এবং তাঁহার মাজ্জিতবুদ্ধি ও নিষ্কাম ধর্মগুণে, শ্বশুর 

কুলের মকলেই, এমন কি তাঁহার পত্বীগণও তাহাতে অনুরক্ত 

হইলেন। তখন দেই পরিবারের মুখ ও শ্রী। দিন দিন বর্দিত 

হইতে লাগিল। গল্পের স্থল ঘটনাগু্লি এই। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি “দেবী চৌধ্রাণী” গ্রন্থে, বন্কিমবাবু 

এই একটা শিক্ষা দিতেছেন যে, পরিবারই নারীধর্মের বিকাশ- 

স্থান, নারীজীবনের উপযুক্ত কার্যযক্ষেত্র। কিন্তু এই শিক্ষার 
অপেক্ষাও গুরুতন ও বিশালতর শিক্ষা, এই ধর্গ্রস্থে প্রদত্ত হই- 
য়াছে। কি. করিলে প্রকৃত পূর্ণশিক্ষা হয়, পূর্ণ সর্বাঙ্গীন শিক্ষা 

কিরে নিষধাম ধর্থ্ে পরিণত হয়, নিফাম ধর্ম মনুষ্য জীবনের 
, কিন্প উচ্চতা ও সফলতা! হয়, “দেবী চৌধুরাণী”গ্রস্থকার তাহাই 

কল্পনার তুলিকাতে চিত্রিত করিয়াছেন । “নবজীবনে” বঙ্কিম বাবু 
(4৮৮9৮৪০এ) যাহা তর্ক বিতর্কে প্রথমে ব্যাথ্যা করেন,সেই মতই 
"দেবী চৌধুরাণীতে” (০970:90 এ)উপন্তাসাকারে প্রদশিত করি- 

যাছেন্। প্ধর্মতত্ে” বঙ্কিমবাবু শিক্ষা! দিতেছেন, পনিষ্ষাম ধর্মই 
সুখের উপায়” প্ধর্থার্থ কর্ম করিবে, কর্মফলের জন্য করিবে ন15। 

"দেবী চৌধূরাণীতে” ও দেখুন “হরবন্পভ দেবীর সর্বনাশ করিতে 

নিযুক্ত, তবু দেবী তার মঙ্গলাকাজ্ফিণী। কেন না, প্রসন্ন 

নিষধাম।” (পৃ:১৫৩) আবার যখন পরযুল্মুখী পরিবারের সকল 



কেই সুখী করিতে লাগিলেন, হূর্যযদেব যেমন অপক্ষপাতী হইয়া 
সকলকে আপনার হান্ত ও জীবনময় আলোক বিতরণ করেন, 

পরযুল্ন দেইন্ধপে যখন পরিবারের মকলেরই উপর আপনার 
পরিত্র নিষ্কাম ম্নেহ বর্ষণ করিয়া মকলকে সুখে প্লাবিত করিতে 

লাগিলেন, তখন উপন্াসকার বলিতেছেন, "এই দকল অন্থের 

পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্ত প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কেন 
না, প্রফুল্ল নিফীম ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিল, প্রফুল্ল সংসারে আপি- 

যাই যথার্থ মন্ন্যসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামন! ছিল না) 
কেবল কাজ খঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সখ খোঁজা, 

কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা । প্রফুল্প নিষ্ষাম, অথচ ধর্শপরায়ণ, 

তাই প্রফুল্ল যথার্থ মন্গ্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, 

তাই দোণা হইত ।”এখানে,প্ধর্শাতত্বের”মত ও শিক্ষা প্রফুল্লজীবনে 
মুর্ধিমতী করিয়া দেখান হইয়াছে। ধর্মতত্বে যাহা! অশরীরী, 
এখানে তাহা শরীরীভূত হইয়াছে, ধর্মতত্বের শি'ার কুন্ুম- 
কলি প্রদল্পের কোমল পবিত্র হৃদয়ে প্রন্ফ,টত হইয়া, তাহার 
শৌঁভা ও সৌরভে পাঠকের চিত্ত বিমোহিত করিতেছে। 

বঙ্কিম বাবু ধর্মতত্বে শিক্ষা দিয়াছেন,__মানুষের সমুদয় শক্তি- 

গুলি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জনী (৩) 

কার্ধ্যকারিণী (8) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্িধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত 

ডি পরিণতি ও মাম্স্তই মানুষের মনুযাত্ব। দেবীচৌচুরাণী 
. তেও বন্ধিম বাবু তাহাই দেখাইলেন। দেবীচৌধূরাণীর শারীরিক 
শক্তির শ্কু্িও পরিগতির জন্ত বঙ্িম বাবু দেবীকে মনলযদধ পর্যন্ত 

জভ্যাদ করাইয়াছেন। এখানে বঙ্কিম বাবুর চিন্তায় স্বাধীনতার 
ও সাহসের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, কেবল ভারতে নহে, 



বঙ্িম বাবুর দেবী চৌধুরাণী! ৬৯ 

ইউরোপের সভ্যতম দেশেও,অন্যাবধি কোমল নারীদেহে ব্যায়াম" 

শিক্ষা ও মন্লযুদ্ধ অনাদূত ও উপহদিত। বঙ্কিম বাবু দেবীকে 
কেবণ মাত্র মল্লযুদ্ধ করাইয়া নিরস্ত হন নাই,তিনি পুরুষের সহিত 
তাহাকে মন্লযুদ্ধ করাইক্জাছেন। ইহাতে তাহার চিন্তার অধিক 

তর সাহম প্রকাশ পাইতেছে। কমনীয় কোমল রমণীর মন্লযুদ্ধ 

--ইহা শুনিয়াই অনেকে চমকিয়া উঠিবেন। তাহার উপর 
আবার মরদের সঙ্গে মেয়ের মল্যুদ্ধ। ওমা! কি লজ্জার 

কথা ! পাঠিকা হয় ত বলিবেন, কি বেহাঁয়! মেয়ে ! রাগী পাঠক 
হয়ত বলিবেন, কি বেহায়া গ্রন্থকার! আমরা ঈদুশ পাঠক বা 
পাঠিকার ঈদৃশ রাগ বা লজ্জা অনুমোদন করিতে অক্ষম। 
বন্ধিম বাবুর প্রদর্শিত নারীমন্লযুদ্ধে আমর! রাগে বা লজ্জায় 
অধীর হই নাই। প্রাচীন কালে স্পার্টা নগরে নারীদিগের 
মধ্যে ব্যায়ামশিক্ষা ও মন্লযুদ্ধ হইত। তাহাতে স্পার্টার নারী- 
গণ কুনীতিগ্রস্ত হয় না। বরঞ্চ ইতিহাসবেভারা বলেন যে, 

স্গার্টার নারীগণ গ্রীসের অন্যান্য প্রদেশের নারীগণ অপেক্ষা 

শিষ্টা ও ধার্মিক! ছিলেন। 

তার পর দেখুন, গ্রন্থকার জ্ঞানার্জনী বৃত্তির বিকাশের জন্য, 
দেবীকে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন, এবং স্ত্রীলোকে চাকুরী 

না করিলেও তাহার পক্ষে শিক্ষ। ও শান্ত্রজ্ঞান অপরিহার্য, তাহা 

পরিফার করিয়া বলিতেছেন। "গৃহ ধর্ম বিদ্বানেই স্ুসম্পন্ন 

করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়” (দেরী 

চৌধুরাণী, পৃঃ ২০৪) দেবী বিদ্যাবতী বলিয়া গৃহ্ধর্শা সুসম্পন্ন 
করিতে পারিয়াছিলেন। 

ঠিৎপরে “কাধ্যকারিণী বৃত্তি*_-যথা, স্নেহ, দয়া, ভক্তি। 



্ ্রবন্ধ-লহ্রী | 

এই গুলির তির ও পরিণতির জন্ত দেবীকে গ্রস্থকার শেষে 

স্শুয়ালয়ে লইয়া গিয়াছেন। পরিবারের মধ্যে না থাকিলে 

স্নেহ, দয়া, ভক্তি ইত্যাদি সহজে ও হুন্বরভাবে ন্ফ্তিও পরিণতি 
পায় না। ভাই শেষে দেবীর পরিবারে অবস্থিতি। গ্রন্থকায় 

বলিডেছেন, দেবী ষংসারে মিজের সুখের জন্ত আসেন নাই। 

কেন না, তার কোন কামন| ছিল না। অন্যকে সুখী করিযার 

জন্ত, নিজের হদয়ের স্নেহ দয়! ভক্তি শতধা অবিরল-প্রবাহী 

করিয়া দিবার জন্ঠ, দেবী সংসারে আমিয়াছিলেন । বঙ্কিম বাধু 

ধর্মতত্বে যাহীকে অনুশীলন বলিয়াছেন,দেবীর মুখ দিয়! তাহাকে 

“যোগ” বলিয়াছেন, আমরা বুঝিলাম। . দেবী বগিতেছেন - 
“যোগ অভ্যাদ মাত্র, কিন্ত মকল অভ্যাসই যোগ নয়। & & 
তিনটা অভ্যাসকে যোগ বলি * * জান, কর্ম, তক্তি। জ্লান- 

যোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ |” (পৃঃ ১৪৫) অথাৎ প্রত 
শিক্ষাতে [161160. ৮1], ও £:00৮০7 এই সকল গুলিদই 
মম্যক্ বিকাশ ও চালনা! আবশ্তক । 

অবশেষে, ধর্্মতবে যে “চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির” কথ! বলা হই, 
য়াছে, তাহাও দেবীর জীবনে স্কর্তি পাইয়াছে। সেই কারণে 
বর্ষার পূর্ণ গঞ্জার মাঝে, বজরার উপরে, জ্যোত্্বার আলোকে, 

দেবী বীধাধাদন ফকিয়াছেন। | 

দেবীর চরিত্রে ও শিক্ষাতে বঙ্কিম বাবু তাহার আদর্শ শি, 

বা লিন রা যোগ, ৰা ধর্ম যাহ! বল, তাহা চিত্রিত কন্যা" 

ছেন। এই নিঘিত্তই আমর! দেবী চৌধুরাণীকে ধর্দগ্রস্থ বলি- 
য্াছি। আবার, সমুদায় পুস্তকখানি্ধে একটা রূপক বর্ণনা! 
বিবেচনা করিঝে, তাহার নুন্নর অর্থ হয। | 



বিবেক ও বুদ্ধি। ১ 

বিবেক ও বুদ্ধি। 

... এই রূপকে, ভবানীপাঠক বুদ্ধিশকতি, দেবী চৌধুরানী বিবেক 
যাধর্দজ্ঞান, দন্যুগণ লোভ ঈর্ধাদি র্িপু। যখন বুদ্ধিক্কি“ভ বানী*, 
বিবেক *প্রফুল্লমুখীর” শাসন ন| মানিঘা, তাহার অধীন 2 হইয়া! 

তাহাকে নিজের বশীতৃত করে, অথব। প্রন্কতপক্ষে তাহাকে বন্দী 
রাখিয়া, কেবল মাত্র নামে তাহাকে রাজা ব! রাণী প্রচার করিয়া, 

আপনিই সর্বোচ্চ প্রভূ হইয়া হৃদয়ে রাজত্ব করে, তখন হৃদয়ে 

রিপুদন্থ্যদিগের অরাজকতা, তখন হৃদয়ে পাপের অন্ধকারময় 

জঙ্গল, তখন কোথায়ও শান্তি নাই, কুশল নাই, মঙ্গল নাই 
তখন চনুপ্দিকেই আতঙ্ক ও ভীতি--তখন স্থায় নাই, বিচার নাই, 

্বত্বান্বত্বের জান নাই--তখন “ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন” 
এই আত্মগরতারক কথার নামে, বিবেকহীন বুদ্ধির গ্রতৃত্বে, কত 

দিকে কত সর্বনাশ হুইয়! যায়, কত নিরীহব্যক্তির ধন প্রাণ 

যায়, কত মুগ্ধ অবলার প্রাণাদপি প্রিয় ধর্ম যায়। দেবী চৌধু- 
রাণী যতদিন তবানীপাঠকের অধীন, ততদিন দেবীর দ্বারা, 

অনায়াসলব্ধ ধন বিতরণ ভিন্ন কোন মঙ্গলকার্ধ্য সম্পাদিত হয় 

নাই। বিবেক যতদিন বুদ্ধিশক্তির অধীন থাকে, ততদিন বিবেক 

দ্বার! «কোন বিশেষ উপকার হয় না। ভবানী যেমন দেবীর 

নামে-রাজ্ত্ব করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, দেবীর সৌন্দর্য ও . 
মহ! দিয়া লৌককে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সংসারে 

নাস্তিক বুদ্ধিও অনেক সময় ধর্ম বা ঈশ্বরের নাম লইয়া! অন্তকে 
ভুলাইতে চাঁহে। কত সময় কুপথগামী নাস্তিক ব্যক্তি, লোককে 

ভূলাষবার অন্ত, ব্তৃতাতে বা! লেখাতে, ঈশ্বর ও ধর্মের নাম 



লইয় থাকে কেন ? ধর্মের এমনি মহিমা, সৌন্দর্য্য ও অধিকার 

যে, যে স্বয়ং তাহাকে মানে না, তাহার প্রতৃত্ব স্বীকার করে না, 

তাহাকেও পদে পদে, ধর্মের দোহাই দিয়া, অন্তের সম্মুখে উপ- 

স্থিত হইতে হয়। ভবানী অনেক কুতর্ক ও প্ররোচন৷ দ্বারা, 

দেবীকে আপনার বশে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেবীর 
যেই চোখ মুখ ফুটিল, শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, তিনি আর ভবানীর 

অধীনে থাকিয়া নামেও অরাজকত৷ এবং দস্থযুবৃত্তির সহায়তা 

করিতে অন্বীকৃতা হইলেন, এবং নিজের স্বাধীনত।, নিজের 

প্রতুত্ব স্থাপিত করিলেন। অনেক সময়, বিবেককেও বুদ্ধি নানা 

প্রকার কুতর্কের দ্বারা নিজের অধীনে রাখিতে চাহে। কিন্ত 

কোনরূপে বিবেকের একটু বল হইলেই বিবেক নিজের প্রতৃত্ব 
স্থাপন করে। লোকে বলিত দেবী ডাকাহঁতি করিত, কিন্ত 

দেবী কথন ডাকাইতি করে নাই, দেবীর নামে ডাকাইতি হইত, 

তেমনি অনেকে বলেন, বিবেক ব৷ ধর্ম পৃথিবীতে অনেক ডাঁকা- 

ইতি বা অত্যাচার করিয়াছে। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে বিবেক বা 

ধর্ম কখন ডাকাইতি বা অত্যাচার করে নাই। তবেধর্শের 
নামে পৃথিবীতে অনেক ডাকাইতি অনেক অত্যাচার হইয়াছে 

বটে। দেবী বিপদে অটল, ধর্মও বিপদে অটল । ধর্ম মৃত্যুকে 

তয় করে না, দেবী মৃত্যুকে ভয় করে নাই। ধর্ম পরিবারে বা 
ংসাবে সামঞ্জস্য বিধান করে, প্রতিযোগী অধিকার এবং আকা- 

জ্কার মধ্যে সমবায় স্থাপিত করিয়া, আত্মার বিকাশের উপায় 

করিয়া দেয়। দেবী পরিবারে গিয়া স্বামীর শ্বণ্তর শাগুড়ী, এমন 

কি প্রতিযোগিনী সপড়ীদিগের মধ্যে সমবায় করিয়া দিলেন। 

 কোমৎ বলিয়াছেন-_৭আমাদিগকে আন্ঠের জন্য জীবন ঘাপনার্থে 



বন্ধিম বাবুর দেবী চৌধুরাণী। 

্রবর্তনা ও শিক্ষ। দেওয়াই ধর্ঘের উদ্দেশ্ত।” দেবী চৌধুরাণীরও 
উদ্দেশ্্ তাই। কোমতের মতে, হৃদয় বা সংসার হইতে অরা- 

জকতাকে তাড়াইয়! দিয়া তাহীর স্থানে সুনিয়ম সুশাসন মংস্থা- 
পিভ করাই ধর্শের কার্য । ধর্ব__কি হৃদয়ে, কি পরিবারে, কি 

দেশে”_অরাজকতার মধ্য হইতে স্ুনিয়ম বা সমবায় বিকাশিত 
করে। “[২6110101. €৬০1%55 00৮61010610 0906 ০1211810170, 

0106৫ ০0 0৫ 018০5”, কোমৎ বলেন [6115107 একরূপ 

0110 বা! 57170155515 ব| 11810700% তীক্য বা সামগ্রন্ত বা সম- 

বায়। বঙ্কিম বাবু প্রকারান্তরে ইহাকেই “সমুদয় বৃত্তিগুলির 
তি ও সামগ্রস্ত” বলিয়াছেন। কোমতের মতে বৃত্তিদিগের 

মধ্যে সমবায় স্থাপন করাই ধর্মের কাঁধ্য। দেবীচৌধ্রাপীতেও 
এই প্রকার সমবাঁয়, এই প্রকার ধর্ম সংস্থাপন করাই গ্রস্থকারের 
উদ্দেশ্ত। আমরা পুস্তকের আরস্তে তিন স্থানে সুশাসনের বাঁ 
সমবায়ের অভাব দেখিতে পাইতেছি-_দেবীর অন্তরে, দেবীর 

শ্বশুর পরিবারে, এবং বাঙ্গালা দেশে। পুস্তকের শেষে, দেবীর 

অন্তরে জ্ঞানযোৌগ, কন্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনের লমবাঁয় ). 

তাহার শ্বশুরের পরিবারে পরম্পরের মধ্যে সমবায় বা সন্ভাব) 

এবং বাঙ্গাল! দেশে সমবায় ব! ডাকাতি ইত্যাদির দমন এবং 

স্ুশানম দেখিতে পাইতেছি। যে ধর্ম দেশে অরাজকতার পরি- 

বর্তে স্বশীসন,-পরিবারে কলহের স্থানে সভ্ভাব-_-এবং হৃদয়ে 

স্বার্থের স্থানে নিঃস্বার্থ পরহিতব্ত আনিয়া দেয়, তাহারই 
আলোচনা কর, তৎসন্বন্ধে যথাসাধা শিক্ষ। দেওয়া গ্রস্থকারের 

উদ্দেস্ত। এই ধর্শের উদ্দেস্ত উন্নতি, ভিত্তি সমবায়,উপায় বা মূল* 

পত্র ধঁু। এই ধর্শী কোমৎ ঈশ্বর বর্জিত করিয়া ইউরোপে ব্যাথা 



৭8 _.. প্রবন্ধ-লহরী। 

করিতে আয়াঁম পাইয়াছিলেন। এই ধর্ম বন্ধিম বাবু ঈশ্বরযুক্ত 
করিক্ক বাঙ্গালা দেশে ব্যাখ্য! করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

বঙ্কিম বাবুর মতে প্রফল্নমুখী এই নিফাম ধর্ণের অবতার। 
মঙ্গলের উদ্ধারের জন্য, অমঙ্গলের বিনাশের নিমিত্ত, এই নিফাম 

ধর্ম, যুগে যুগে, বুদ্ধ বা ঈশা বা চৈতন্তের জীবনে আবিভূতি হয়। 

তাই প্রলুল্মুখী গ্রস্থাবসানে বলিতেছেন ;-_ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছু্কৃতাং। 

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সস্তবামি যুগে যুগে । 

(০০৩১১ 

প্রফুল্লমুখী | 

_ আমরা, এই পর্য্যন্ত, দেবীচৌধুরাণীর গুণই কেবল বর্ণন| 
করিয়া আদিয়াছি। এই পুস্তকের অনুকূলে যত কিছু বলা যায়, 
ইহাতে প্রশংসার যাহা কিছু আছে, আমরা তাহা এক প্রকার 

নিঃশেষ করিয়। বলিবার চে! করিয়াছি । কেন না, পরে আমা- 

দিগকে এই পুস্তক খানির কোন কোন বিষয়ে, বিলক্ষণ নিন্দা 
করিতে হইবে। এই উপন্যাসের উদ্দেশ্ত যতই মহৎ হউক না 
কেন, শিল্পীর চক্ষুতে ইহাকে দেখিলে, ইহার অনেক স্থানে, 
অপূর্ণতা, অপরিস্ক তা ও নিক্ষলতা লক্ষিত হইবে। ” 

এই উপন্তাসের প্রধান ব্যক্তি, সর্বোচ্চ চরিত্র, প্রফৃ্মুখী। 
তিনি, গ্রন্থকারের মতে, স্তুশিক্ষার পরাকাষ্ঠা, নারীচরিত্রের 

আদর্শ, মানব হৃদয়ে পূর্ণবিকাশ, নিফাম ধর্মের অবতার। 

সুতরাং মনুষ্য চরিত্রে ফাহা! কিছু ভাল আছে, যাহা কিছু ভাল 

থাক! উচিত, তাহাই গ্রন্থকার, এই চরিত্রে, অবস্ত নন্ষিবেশিত, 
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করিতে চেষ্টা করিয়াঁছেন। কিন্তু এই চরিত্রটী ভাল ফুটে নাই, 

যেন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ প্রভাত অরুণের স্তায়, মেঘাচ্ছন্ন চুক্রমার 

গায়, ফুটিব ফুটিব করিয়া! ফুটিল না, অনেক আয়োজন ও আশা 

ও চেষ্টার পর যেন ফাপিয়া যাইল। প্রফুল্লমুখীর জীবন তিন 

ভাগে বিভক্ত কর! যাইচে পারে। (১) মাত্রালয়ে আঠার 

বৎসর ) (২) বনে ভবানী পাঠকের আশ্রয়ে দশ বৎসর ; অব- 

শিষ্টতাগ শ্বামী সহবাসে । প্রকুল্নমুখীর জীবনের প্রথম আঠার 
বৎসর পাঠকের নিকট অন্ধকার । যে জীবন পরে আদর্শচরিত্র 

হইল, নিষাম ধর্মের অবতার স্বরূপ হইল, তাহার প্রথম আঠার 
বৎসর কিরূপে অতিবাহিত হইল) কখন কোন্ ঘটনায় কোন্ 

দিকে চালিত হইল-_-যৌবনের আস্তে, রূপের ও নৃতন তাবের 
বন্তা, ষখন জীবনে প্রথম আসে, যখন প্রাণ জগতের দৌন্দর্ধ্য 
ও প্রিয়জনের ভালবাগায় অভিভূত হইবার জন্ত, যেন ছুটিয়া 
ছুটিয়া! বেড়ায়, যখন স্থখের আকাজ্ষার সহিত পদে পদে ভ্রম ও 

বিপদ সংলগ্ন থাকে, সেই সময়, প্রফুল্লমুখীর জীবন কিরূপে গিয়া- 

ছিল--তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না । আঠার বৎসর 
বসে, প্রসুল্নমুখী, একমাত্র জননীকে সহায় করিয়া, বীরাঙ্গন। 

প্রমীলার স্তায়, যখন শ্বগুরপুরী ভেদ করিয়া শ্বামীকে অনুদরণ 

করিবার জন্ত চে করিলেন, কিন্ত পরিচিতা হইয়াও এক রাৰ্রি 

মাঁপন করিয়া ও, অভিশপ্তা শকুস্তলার স্তায় প্রত্যাখ্যাত! হইলেন, 
তখন তাহার কতক পরিচয় পাইলাম। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই 
ভবানী পাঠক প্রভৃতি ডাঁকাইতদিগের জঙ্গলে আমরা আবার 

ক হারাইলাম। তখন তাঁহাকে আমর! মার বড় একটা! 

এ পাই না) ভবে বঙ্িম বাবুর মুখে গুনিতে পাই ধে, 



৭৬. ্রবন্ধ-লহ্রী। 

তিনি এই এই বই পড়িতেছেন ও এই এই বিষয় শিখিতেছেন। 

তখন, ভাবিলাম, জঙ্গলের অন্ধকারে, প্রফুল্পকে ভাল দেখিতে 
পাইতেছি না, বোধহয় জঙ্গলের বাহিরে যখন প্রফুল্লের সহিত 
সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহাকে তাল করিয়া দেখিতে পাইব। 

তাহার পর, তাহাকে কয় বার দেখিলাম বটে, তাহার কথা শুনি" 

লাম বটে, কিন্ত তাহাকে বঙ্কিম বাবুর অনির্বচনীয় সূর্যামুখী বা 
কুন্দ বা বিমলা ব| কপালকুণলাঁর স্তায় একটী জীবন্ত ব্যক্তি 
বলিয়া, একটা পরিদ্ম,ট চরিত্র বলিয়া, মোটের উপর ধারণা হইল 
না। প্রিয়জনের প্রেতাম্ার ফটোর ন্চান্, অন্ধকার সংগ্রিষ্ট 

চন্্রালোকের স্তায়, মধুর অথচ অন্পষ্ট-_কেমন ছায়াবৎ বোধ 

হইল। এডাম বীড (4১৫27 8০০০) এবং ডাইলার সহিত 
যদি প্রফুল্লের চরিত্র তুলনা কর, তাহা হইলে দেখিবে, ডাইনার 
চরিত্র কত উজ্জল, কত পরিস্ষ,ট হইন্লাও কেমন স্বাভাবিক, 
কেমন বাস্তবিকভাঁমগন। গ্রফুলপের চরিত্র তথ্বিপরীত। 

_ আমরা বলিয়াছি, প্রফুল্'চরিত্র ভাল ফুটে নাই। কেন. 
তাঁহা আর একটু বিস্তৃতভাবে বলিতেছি। প্রথম হইতে শেষ 
রযস্তপ্রসুল্লের বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাই নাই। ২৮ বংসর 
বয়স পর্যন্তও প্রছুল্লের বিদ্যা বুদ্ধি কার্ধ্যে প্রকাশ পাইল না। 

(৬৭ পু: ) গ্রস্থকারের সুখে শুনিলাম *প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ 

তাহার প্রমাণ তিনি খুব শীত শীত্ব পড়া মুখস্থ করিতে পারি- 

তেন এবং এখনকার কলেছের উপাধিমাত্র লোনুপ অনার ছাব্র- 
গণের মত, কয়েক খানি কাব্য একটু 1:০2. একটু 710৩০. 
চ0 সব একটু একটু করির! শিখিতে পারিয়াছিলেন। আর 

শেষে সবিষ্তীরে ফোগশান্রাধযায়নে নিধুক্ত হইয়াছিলেন ইত্ত 
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১৮ বৎসর হইতে ২৮ বৎসর পর্য্যস্ত প্রফুল্ল তবানী ঠাকুরের হাতের 

গড়া পুভুল। এই সময় তাহার কোনও স্বাধীন ইচ্ছা, শ্লাধীন 
কার্য, স্বাধীন চিন্তা, দেখিতে পাই না। সে কাণ্ঠের পুত্তলি, 

ভবানী ঠাকুর তাহাকে যে দিকে ফিরাইতেছেন, দে সেই 
দিকে ফিরিতেছে, কখনও কোন আপত্তি, কোনও প্রতিবাদ 

করিতেছে না-_-পরের ইচ্ছার প্রতিকূল, কখন স্বীয় ইচ্ছা গ্রবল 
করিবার আয়াদ পাইতেছে না; তাহার কার্ধ্য কখনও চুক্ 
দেখিতে পাইতেছি না, চিন্তায় কখন আবিলতা! দেখিতে পাই- 

তেছি না, কর্তব্যের এবং কামনার ভিতর মনুষ্য জীবনে নিয়ত 

যে বিবাদ হয়, তাহার কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। জিনো- 

ফন বণিত 'সাইরসের শিক্ষাপ্রণালী, এবং রুসো কল্পিত এমি- 

লের শিক্ষ। পদ্ধতি, অনেকে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বিবেচনা! 

করেন। আমাদিগের বোধ হইতেছে, এ ছুই গ্রন্থে বণিত শিক্ষা 

প্রণালী অপেক্ষ। প্রফুল্লের শিক্ষা অধিকতর অস্বাভাবিক ও অঙ্গ" 

স্তব। সে কথা যাউক। 

২৮ বতমরের পরেও প্রফুল্লের বিশেষ বুদ্ধিব্যগ্রক কা্ধ্য 

দেখা যায় না। সাহেবের হাত হইতে শ্বশুর, স্বামী, এবং 
আপনাকে রক্ষা করিবার সময় বোধ হয় যেন গ্রন্থকার একবার 

্রফু্টের বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত 

তিনি কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবু যাহাকে 

্রচুল্পের প্গভীর কৌশল' বলিয়াছেন, তাহা এত ক্ষুদ্র এবং 
অনুপযুক্ত যে আমরা বস্ধিম বাবুর নিকট তাহা কখন পপ্রত্যাপ! 

করিনাই। যখন কোনও গ্রন্থকার তাহার কোনও নায়ক ও 

কে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সহস| “বৈশাখীর 



৮ মা প্রবন্ধ-লহরী। 

পবীন-নীরদ-মালায় গগন অন্ধকার” করিম্তা নদী বক্ষে “প্রচও 
বেগশীলী ঝটিকা" আনয়ন করিতে বাধ্য হন, তখন বোধ হয় 
কেবল নায়ক নায়িকা! বিপনন নহে, গ্রন্থকারও বিপন্ন । তখন 

গ্রস্থকারের কৌশল, এবং নায়ক ও নাগ্নিকার বুদ্ধিমত্তা দৃশ্যপট 

হইতে অন্তহিত হয়, তখন নায়ক নাগ্িকার (এবং গ্রন্থকারের) 

রক্ষার জন্ঘ ভগবানকে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে হয়। 
তাই বিপন্ন! গ্রফুল্পনকে বলিতে হইয়াছে “আমার রক্ষার জন্ত 

তগবান উপায় করিঘ়্াছেন।” আমাদিগের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 

উপন্তাম লেখককে এইরূগ 10০03 68: 10901179 এর আশ্রয় 

এইরূপ “ভগবানের” উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহা আমর] 

প্রত্যাশা করি নাই।* যখন গ্রন্থকার বলিলেন প্রফুল্পের 

মনের ভিতর গভীর কৌশল উদ্ভীবিত হইছিল; তখন ভাবিয়া" 

ছিলাম না জানি কি একটা কাণ্ড হইবে। ওম! পরে দেখি 

কেবল একটা ঝড় উঠিল, আর সেই ঝড়ে যদি কাহারও কিছু 
কৌশল বা শিক্ষা গ্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা প্রফুল্পের নহে, 
তাহা নাবিকর্দিগের। পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে দেখিলাম, “শ্বশুর 

শাশুড়ী গ্রকুল্লকে ন! জিজ্ঞ।দা করিয়া! কোনও কাজ করিতেন, 

না) তাহার বুক্ধি বিবেচনার উপর তাহাদের এভটা শ্রন্ধী 

হুইল।” এখানে প্রফুল্নেঘধ বিবেচনার প্রমাণের ভার তাহার 

কুদ্ধতর শাগুড়ীর উপর দেওয়া হইয়াছে। বস্ততঃ প্রথম হইতে 
শেষ পর্য্যন্ত-:কি দরিদ্র মাত্রালয়ে, কিদন্থাব্যাপ্ত বিপদমন্কুল গহন, 

কাননে, কি শান্তিময় স্শুরালয়ে প্রছুল্লের চমৎকারিণী বুদ্ধিমত্তা! 
রে প্রকটিত হইল না, সাক্ষাৎ ম্ষধে দেখিতে পাইলাম না। : 

[শম্পা 

$জা:প্রসিত্ধ উপভাদ লেখ লিটনের এইরূপ দোষ আছে।, .1%: ঘি 



বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধুরাণী| ৭৯ 

্রফুল্পের নি্ধাম ধর্্মও কার্ধ্যে বড় উজ্জল তাবে প্রন্ক,টিত 
হয় নাই। প্রফুল্প কর্তৃব্যের অনুরোধে ইচ্ছাপুর্বক কঠিন ত্যাগ 
স্বীকার করিল, তাহ! তাহার কার্যে আমরা কোথায়ও দেখিতে 

পাই না। প্রফুল্ল দরিদ্র-কন্তা, তাহাতে আবার হিন্দুমহিলা, 

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আদিতেছে পতিই দেবতা; তাহার 
উপর আবার সেই পতি ধনী, রূপবান যুবক-_সেই পিতৃমাতৃহীনা 

নিঃসহায়! নিরাশ্রয়। হিন্দুযুবতী কুলবধূর পক্ষে ঈদৃশ পতির 
অনুমরণ বা ধ্যানে আমর! বিশেষ ত্যাগম্বীকার বা নিষ্কাম ধর্ম 

দেখিতে পাইলাম না । যে কোনও হিন্দুমহিলা প্ররূপ অবস্থায় 

পড়িবে, সে যদি কুলটা ন! হয়, তাহা হইলে, নিষ্কাম ধর্মের বিনা 
সাহাযোই আপনা হইতেই স্বামী-সহবাস.লালায়িতা, ভর্তুভবন- 
্রস়্াদিনী হইবে"। ইহার জন্য নিঞ্চাম ধর্মের উত্তেজনার কিছু 
মাত্র আবশ্ঠক নাই, সকাম ধর্মের প্ররোচনাই যথেষ্ট । নিষ্কা 

ধর্মের গ্রধান পরীক্ষা, ধর্মবলের অভ্রান্ত পরিচয়, ত্যাগ স্বীকার! 

প্রফুল্ল যখন বনে থাকিত, তখন অনেক টাকা বিতরণ করিত 

. সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহার ত্যাগস্বীকার প্রকটিত হয় নাই। 

কারণ, প্রফুল্ল, সহায়হীনা অবলা, দেশ অরাক্ক সুতরাং প্রফুল্ল 
ইচ্ছা করিলেও এই সম্পত্তি স্বয়ং রক্ষা করিতে পারিতনা। 
তাহাব্ধ উপর আবার তাহার কেহুই ছিলনা । কাহাকে লইয়া 

উশ্ব্য্য ভোগ করিবে? একা রশ্বধ্য ভোগকরা হয় না, এই 
যথার্থ কথা ভবানীঠাকুর তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং 

যে অর্থ প্রথমতঃ রক্ষা করাই নিতান্ত কঠিন, দ্বিতীয়তঃ রক্ষণ 

করিতে পারিলেও, সঙ্গ অভাবে যাহাতে সুখভোগের সম্ভাবনা 

না| তাহার বিতরণে আমরা! প্রসুন্ের চরিত্রে বিশেষ মহিমা যা 
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ত্যাগ শ্বীকার দেখিতে পাইলাম না। ভর্তুভবনে তাহার কার্ষ্যে 

ত্যাগ হ্বীকার প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রস্থকারের মুখে শুনিতে 

গাই, কিন্তু চোখের উপর তাহা স্পট করিয়া দেখিতে পাই না। 

নায়ক ব্রজেশ্বরের চরিত্র ত্বণার্থ। অথচ গ্রন্থকার সুবিধা পাই 

লেই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। পাষও হরবল্লভ বলিল, 

(ববেশ্বর) “তুমি আজ রাত্রে তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ঝাঁট। মেরে 

তাড়ায়ে দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।” পাষও পুত্র 

অমনি বলিল “যে আজ্ঞা”। হিন্দুপিতৃভক্তি কি ন্ত্রীকে ঝাঁটা 

মারিতে উপদেশ দিয়াছে? নিঃসহায়া নিরপরাধিনী শরণাগতা 

ভার্ধ্যাকে ঝাঁটা মারিবার আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার হওয়। 

পিতৃভক্তি নহে। তাহা কাপুরুষতা ও নীচতা॥ থাক্যারে 

রচিত ভ্যানিটা ফেয়ার (৬৪010 7817) উপন্টামে একটা চিত্র 

দেখুন। নায়ক "“অনবর্ণ” এমিলিয়! নায়ী রমণীকে ভাল বাসেন। 

এমিলিয়াও তাঁহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসেন। উভয়ের 

বিবাহ হইবে স্থির হইল। পিতা এই ভাঁলবাদা বরাবর 

অন্থমোদন করিয়াছেন, বিবাহেও পূর্ণ সম্মতি দিয়া আপিয়াছেন। 

এমিলিয়ার পিতা সহ! দরিদ্র হইয়া যাইলেন, অমনি অসবর্ণের 

পিতা! অসবর্ণকে বলিলেন “তুমি এমিলিয়াকে বিবাহ করিতে 

পাইবে না। বিবাহ করিলে আমি তোমাকে বাড়ী থেকে দূর 
করিয়া দিব।” পুত্র বজিলেন--“পিতঃ আপনার এই অনুচিত 

আন্ত আমি পালন করিতে পারি না। এমিলিয় এখন গরিব 

হইয়াছে, সেই নিমিত্ত তাহাকে ত্যাগ করিলে বড়ই নীচতা ও 
কাপুরুষতা হইবে। আমি তাহাকে ত্যাগ করিব না।” আপনি 
রলেন, আমি এই দণেই বাটা হইতে চলিয়া যাইতেছি, (চন 
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পিতা-পুর্রকে তাড়াইয়! দিলেন। এখানে আমর! পুত্রের উদদা- 
রতার ও সাহসের প্রশংসা করি ।--আর গুণনিধি ব্রজেশ্বর ! 

কর্তবযের আজ্ঞা যে পিত্রাজ্ঞার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহ! ইংরাজপুন্র 

বুঝে আর হিন্দুপুত্র তাহা কি বুঝেনা? ব্রজেশ্বরের পিত্রাজ্ঞা- 

পালনই বা কোথা? যে প্রফুন্নকে পিতার আজ্তায় বাটা 

মারিতে সম্মত হইয়াছিল, সেই প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 

জন্য পিতাকে লুকাইয়!, রাত্রিতে তস্করের স্ায় গৃহ হইতে বহির্গত 

হইয়াছিল। পবিত্র পিতৃভক্তি কখন তক্করবৃত্তিতে পরিণত হইতে 
পানে না৷ কাপুরুষ ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি ছিলনা,পিতৃভয় ছিল। 

 ব্রজেশ্বর কেবল কাপুরুষ নহেন। ব্রজেশ্বর নিতান্ত নীচাশয়। 

শ্বপ্ডরের কাছে টাকা ধার লইতে আসিয়াছেন। শ্বশুর টাকা ধার 

দিলেন না। তাহাতে শগুরের উপর ভারি চোট। চোট করিয়া 
খুব ধমক থাইলেন। ধমক খাইয়। রাঁগট| পননুষ্টিতা স্ত্রীর উপর 
ঝাড়িলেন। স্ত্রীকে লাথি মারায় কিছু লঙ্জীর বিষয় আছে, তাহা! 

মনে করিলেন না। যখন স্ত্রী লিজ্ঞানা করিলেন “কি, আমার 

লাথি মারিলে* তখন নীচাঁশয় কাপুরুষ লাথি ন। মারিয়াও বলিল 

প্যদ্দি মারিয়! থাকি, তুমি না হয় বড় মান্থষের মেয়ে, কিন্তু পা 

আমার, তোমার বড় মানুষ বাপও এ পা পৃজ। করিয়াছিলেন । 

বন্কিম'বাবুর অবশ্ঠ এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, আমাদিগের দেশে 

কুলীন জামাতাগণ ব্রজেশ্বরের মত নীচাশয়, শ্বপ্তরের নিকট 
টাক! ন1 পাইলে স্ত্রীকে অপমান করে। 

ব্রজেশ্বরের যে অতিরিক্ত সত্যবাদিত। ছিল না,তাহা গ্রন্থকার 
নিজে? বঙ্গিতেছেন ( ছ্ই! ) «একটা 1.6 01150% সম্বন্ধে অবস্থা 

বিশে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল না”। গ্রন্থকার প্রসু্িকেও, 
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এক স্থানে মিথ্যা কথা কহাইয়াছেন (১৭০ পৃঃ)। ছুই স্থানেই 
যেন গ্রন্থকার "অবস্থা বিশেষে” মিথ্যাবাদিতার অন্রমোদন করি- 

য়াছেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য ধর্খনীতির 
প্রতি ভ্রকুটি করিয়াছেন। এ ছুই স্থানে “অবস্থা বিশেষ”? 

অর্থে নিজের অর্থাৎ ব্রজেস্বরের ও প্রফল্লের সুবিধা বুঝায়। সুতরাং 

র্থকারের যেন মত এই বোধ হয় যে, নিজের স্থৃবিধার জন্ত ছুই 

একট! মিথ্য! কহিলে দোষ নাই। এই মত অশ্রদ্ধেয়, অবশ্য 

বলিতে হইবে। আমরা দেবী চৌধৃরাঁশীকে ধর্শগ্রস্থ বলিয়াছি। 
কারণ নিষ্কাম ধর্ম প্রচারের সহায়তা কর! এই গ্রন্থের মুখা উদ্দেহা | 

কিন্তু এই ধর্মগ্রন্থ ছুই এক স্থানে ধর্মবিরোধী মতে দুষিত হুই- 

য়াছে, ইহা! নিতান্ত দুঃখের বিষয় । আমরা এই পুস্তকের আর 

দোষ কীর্ভন করিতে চাহি না,ইহার যাহাই দৌষ থাকুক না কেন, 

বঙ্গভাষায় ইহা একটি অমূলা রত্ব। যাহার বিদ্যাবৃদ্ধির উপর 

গভীর ভক্তি আছে, এবং ধিনি বঙ্গনাহিত্যের বর্তমান যুগের পথ- 

প্রদর্শক, তাহার গ্রন্থের দোঁষ বিবৃত কর! বড় অন্থথকর কাধ্য। 

কর্তব্যান্ুরোধে তাহ! অনিচ্ছাসক্ে করিলাম। 

বহ্কিমবাবু। * 
বিদ্যমান । . 

হিম চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্য'সংলার আধার করিয়। 

জাতীয় সাহিত্য-সিংহামন খালি করিয়া, বহ্কিম চলিয়া গিয়াছেন | 
পপ ||| জন 

* ১৩*১ দাজে লিখিত ও প্রকাশিত । 
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দেশের লোক, আবালবৃন্ধবনিতা “হা বঙ্কিম, হা বঙ্কিম” করিয়া 

কাদিতেছেন। সহরে মহরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে সকলেই . 

কাদিতেছে। বঙ্গের অবগুঠনবতী . কুলবধূ বাহিরের কোন 
খবরই রাখেন না, লেখা পড়ার মধ্যে কেবল একটু বাঙ্গাল! 
পড়িতে পারেন। তিনিও বঙ্কিম বাবুর ছুর্গেশনন্দিনী, মুণালিনী 

প্রভৃতি উপন্তাস পড়িয়া আননরসে উচ্ছলিত হইয়াছেন। আর 
যে বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যের অকুল সাগরে ভাপিয়াছেন, 

তিনিও বঙ্কিমচন্ত্রের পুস্তক পড়িয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র লীল! 

লহরীতে আন্দোলিত হইয়াছেন। তাই বঙ্কিমের শোকে, 
শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, আবালবুদ্ধবনিতা৷ অদ্য অধীর। 

কিন্তু অৃমার বোঁধ হইতেছে, যেন শৌক করিবার কারণ 
নাই। কেন না, বঙ্কিমচন্ত্র আমার্দিগকে ত্যাগ করেন নাই, 

তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমার পিতৃদেবের বিয়োগে 
আমি একট! শিক্ষা পাইয়াছি)_ফাহারা খুব বড় ও মহৎ, 

তাহার! মরেন না। শোকের অন্ধকারে, দিন কতক মাত্র 

তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। পিতৃদেব যখন স্বর্গারোহণ 

করিলেন, দিন কতক “কোথায় ঘাইলেন, কোথায় যাইলেন” 

বলিয়া কাদিলাম। কিন্তুযখন মোহ দূর হইল, ছুঃখরজনী 
অবসাণ হইল, বুদ্ধির আলোক ফুটিল, তখন পিতৃদেবকে আবার 

দেখিতে পাইলাম। এআর সে দেহ নহে, এ নূতন দেহ। 

আগেকার স্থন্দর দেহ হইতে এখনকার দেহ স্থন্দরতর। সে 

দেহ বয়সে কথক্চিৎ জীর্ণ হইয়াছিল, এ দেহ নৃতন। সে দেহ 
টা তে দেখিতে পাইতাম, এ দেহ মর্ম বা দিব্যচক্ষুতে দেখিতে 

লাগিলাম। বুঝিলাম-- 



৮৪. প্রবন্ধ-লহ্রী | 

বাসাংসি জীর্থনি যথা বিহায় 

নবানি গৃাতি নরোইপরাণি। 

তথা শরীরাগি বিহীয় জীর্ণ 

ন্যন্তানি মংবাতি নবানি দেহী॥ 

“যেমন মষ্য জীর্ণ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অপর নৃতন বন্ধ গ্রহণ করে, সেই- 
সপ আত্মা! জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্ত নুতন দেহ ধারণ করে।” 

কিন্তু এই কথা গীতাঁকার যে ভাবে লিখিয়াছেন, আমি 

তাহা হইতে একটু পৃথক তাবে অন্থুভব করিয়াছিলাম। যখন 
শোকের বেগ কমিল, তখন পুনর্বার গৃহে পিতৃদেবের আবি- 

ভাঁব অনুভব করিতে লাগিলাম। যে ঘরে তিনি বিয়া লিখি- 

তেন, পড়িতেন, বোধ হইত তিনি আবার সেই ঘরে বসিয়া 
পূর্বের মত লিখিতেছেন, পড়িতেছেন। কখন বা বোধ হইত, 

তিনি বেড়াইতেছেন। দেহের সেই গম্ভীর কনক কান্তি কত 

সময় যেন চক্ষুর উপর দেখিতাঁম। আবার যখন উদ্যানের দিকে 

তাকাইতাম, তখন তাহার রোপিত বৃক্ষাবলী, তাহার খাত 
মরোবর, তাহার নির্মিত গৃহ-_যে দিকে তাঁকাই, মকল বস্তত্তেই 
তাহার সত্তা, তাহার আত্মা, তাহার শোভ1 দেখিতে পাইতে 

লাগিলাম। এমন কি, উদ্যানের বায়ু যেন তাহার পবিত্র 

নিঃশ্বাসে অনুপ্রাণিত, সেই কানন-মৃত্তিক। যেন তাহার পাঁদল্পর্শ- 

পৃত হইয়া যাইল। তাঁহার পবিত্র বাসনিকেতন আমার নিকট 
শ্রেষ্ঠতীর্ঘভূমি হইল। ব্যক্তি বিশেধের নিকট যেমন পিতা, 
বিশেষতঃ খবিতুল্য পিতা, জাতীয় সাহিত্য পক্ষে তেমনি মহ] 
্রস্থকার। বন্ধিম বাবু, মহাজন। মহাজন গুরু। গুরু পিতৃ- 

তুল্য। তাঁই বলিতেছিলাম, বঙ্ছিম বাবু, বর্তমান বঙ্গীয় রর 
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গণের নিকট পিতৃ-তুল্য। পিতার বিয়োগে যেমন সন্তানগণের, 

শোক হয়, বঙ্কিমবাবুর বিয়োগে অদ্য বঙ্গ-সাহিত্য-সেবিগণ লেই- 

রূপ শোকাকুল। কিন্তু শোকের প্রথম উচ্ছাঁদ এখন গিয়াছে। 
এখন আবার আমরা চৈতন্তলাভ করিয়াছি। এখন আমরা 
বুঝিতেছি, বঙ্কিমবাবু আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, তিনি 

আমাদিগের হৃদয়ের গৃহে বলিয়। রহিয়াছেন। তীহার গ্রস্থাব- 

লিতে, তাহার জীবনের স্থৃতিতে, তাহার মানস পুক্রবৃনে, তাহাকে 

চতুর্দিকেই দেখিতে পাঁইতেছি। বঙ্গাহিত্য অদ্য তাহার নিশ্বাসে 
অনুপ্রাণিত, তাহার জন্মস্থান তাহাঁর পাদস্পর্শপৃত, বঙ্গসাহিত্য 
সাধকের একটি নৃতন তীর্থভূমি। 

সন্ীবচগ্দর, চন্দ্রনাথ, চন্ত্রশেখর, অক্ষয়চ্ত্র, রবীন্দ্র, যোগেন্জ, 
রমেশ-__বঙ্কিমচন্ত্-প্রতিভার প্রভা । সপ্তীববাবু, বঙ্কিম-রবি- 

প্রতিফলিত চন্্রালোক। চন্ত্রনাথবাবুর শকুন্তলাতব, বঙ্ধিম- 

বাবুর উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্বোধিত। তাহার হিন্ুত্, 

ব্রাহ্মণ বস্ধিমের ব্রাঙ্গণত্বে জীবিত । চন্ত্রশেখরবাবুর উল্তান্ত প্রেম, 

বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তরের এক খানি মাত্র কাগঞ্জ পরি- 

বঞ্ধিত; কমলাকান্তের নানাবিধ স্থুরের মধ্যে একটা সুর 'মাত্র গীতি- 

পুপ্জে দীর্ঘাকৃত, কলকণ্ঠে মধুরনাদিত। অক্ষয়বাঁবু প্বঙ্গদর্শনে, 
পলাধারণীতে,” “নবজীবনে” বঙ্কিমবাবুর মেধাবী শি্য,রবীন্তরবাবু 
বন্কিমবাবুর সহজ চলিত ভাষা আরও সহজ করিয়া, লিখিত 

ভাষায় কথিত ভাঁষার আরও সমাবেশ করিয়া, বঙ্কিমবাবুর কবি- 

ত্বময় গদ্য আরও কবিত্বময় করিয়া, স্ন্দরে সুন্দর মিশ্রিত 

করিগ্রাছেন। রমেশবাবুর প্বঙ্গবিজেতা” বন্ধিমবাবুর উৎসাহে 

লিখিত। যোগেন্ত্রবাবুর “আর্ধ্যদর্শন” “বঙ্গদর্শনের*! অন্ুযাত্রী। 



৮৬. প্রবন্ধ-লহরী। 

আমাদিগের দেশের আরও অনেক স্থলেখক আছেন, তাহারা 

নিকরোই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্কিম তাহাদিগের সাহিত্য জীৰ- 

নের প্রবৃত্তি ব। জন্মদাতা, তাহাদিগের রচনাতে আমরা বঙ্কিম 

চন্্রকে দেখিতে পাইতেছি। তবে কেন না বলিব, বঞ্কিম বিলীন 
হন নাই। এক বঙ্ষিম চন, শত বন্ধিম্্ হইয়া, শত লেখকের 
মস্তিষ্ে বিভাবিত দেখিতেছি। সেই শত মস্তিষ্ক হইতে আবার 

শত নবকুমার বঙ্কিমচন্ত্রের অংশে প্রহ্ুত হইবে। 

দেখিতে পাইতেছি, বঙ্গমাহিত্য-জগতে ভূতকাঁলে যাহা 
কিছু ভাল ছিল, রি তাহার সারাংশ বর্তমানে আকর্ষণ 

করিয়া, নিজের প্রতিভা দ্বার তাহ! উজ্জলীকৃত ও পরিবদ্ধিত 

করিয়। ভবিষ্যৎ জী ক্রমিক উন্নতির অনন্ত পথে তাহাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক মহাপুরুষ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে 

বিরাজ করেন। প্রত্যেক মহাপুরুষ নিজেই কতক পরিমাণে 
ভূত ভবিষ্যতে বর্তমান। ভূতকালে যাহা ভাল ছিল, তাহ! ত্াহা- 

দিগের হৃদয়ে আকৃষ্ট ও ধৃত; বর্তমান কালের যাহ! ভাল আছে, 

তাহা ঘনীভূত) এবং ভবিষ্যতে যাহা ভাল হইবে, তাহা তাহা- 

দেরই উৎকর্ষলাভের ফল। বঙ্কিম বাবু, তাহার রচিত গ্রন্থ এবং 
তাহার রচনা-প্রণোর্দিত লেখকবুন্দ, এ সকল কথার জীবস্ত 

ৃষ্টাত্ত। ৭ 

আমি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের ভিতর, তাহার প্রতিভায় উন্মেষিত 

প্রতিভ-সম্পন্ন গ্রন্থকার্গণের ভিতর, তাঁহার সহম্্ পাঠকের 

হৃদয়দর্পণের ভিতর, যুক্তিমূলক হিন্দুধর্শের পুনরুখানের চেষ্টার 
ভিতর, এঁক বঙ্কিমচন্ত্রকে সহন্্ধা দেখিতে পাইতেছি। দা 

বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ বঙ্কিমময় | জাহবীকুলে তাঁহার 
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চিতার যে পাবকশিখা উখিত হইয়াছিল, তাহার মহিত তার 

প্রতিভাবহি আরও দপ্ দপ্ করিয়া! জলিয়া উঠিয়াছে । তাহার 
জ্যোতিঃ চতুর্দিকে ছড়াইয়৷ পড়িতেছে। ধীহারা তীহাকে 
চিনিত না,মানিত না, তাহার! তাহাকে চিনিতেছে, মানিতেছে, 

আরও চিনিবে, আরও মানিবে, বঙ্কিম-প্রতিভায় তাহা দিগের 

আধার হৃদয় অলোকিত হইবে। 

ইংরাজি না বাঙ্গাল|। 

ইংরাঁজি উপন্যাসকার থ্যাক্যারে তাহার জীবনচরিত লিখিতে 

নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গাল! উপন্াপকার বঙ্কিম বাঁবুও 

নাকি বলিক্াছেন যে, বার বৎসরের মধ্যে যেন কেহ তাহার 

জীবন্চরিভ না লিখেন। থ্যাক্যারের অনুরোধ পালিত হয় 

নাই। বষ্চিম বাবুর আদেশ পালিত হইবে কি না, তাহা জানি 

না। কিন্তু আমি তাহার জীবনবৃত্ত লিখিয়া তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন 

করিতে উদ্যত নহি। প্রধানতঃ বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন 

করিয়া কয়েকটা কথা নিবেদন করিতে চাঁহি। 

ইংরাজি ভাষায় বঞ্ধিম বাবুর অদাধারণ দখল ছিল। বস্কিম- 

হেষ্টি যুদ্ধে, বঞ্চিমের ইংরাজির শক্তিতে, ইংরাজি-নিপুণ হেষ্টিকে 

অস্থির হইয়। ধন্য ধন্য” বলিতে হইয়াছিল। এমন কি, তখন 

কেহুকেহ এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, বঞ্কিমের ইংরাজি 

অধিক মিষ্ট ঝা বাঙ্গালা অধিক মিষ্ট,তাঁহা আমর বলিতে পারি না।' 

কিন্তু ইংরাজিতে এমন অপাধারণ বুৎপত্তি থাক! সত্বেও,তিনি 

ইংরাজি রচনাতে যশোলাভ করার কুহকে মজেন নাই,মাতৃভাঁষা- 
দেন্-পরাক্মূখ হন নাই। সত্য বটে, তিনি বাল্যধ্মসে [২গ- 

11:90 ডা?তি নামে একখানি ইংরাজি উপন্যাস লিখিয়া- 
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ছিলেন। সধুহ্দন প্রথমে "7৩ 092৮০ 1.9 নামক এক- 
খানি কাব্য বিদেণীয় ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ছুই 

জনেই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি, ছুই জনেই নিজের তুল 
রুকিতে পাঁরিলেন, বঙ্কিম, শীঘ্র,--মধু, বিলম্বে। তাহারা তল 

বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া একজন বঙ্গভাষাতে নৃতন গদো 

অমৃত চালিয়া দিলেন, আর এক জন নৃতন পদ্যে অপূর্ব 
'মধুচক্ত” রচনা করিলেন। 

উন্তান্ত সাহেবিয়ানাপ্রিয় মধুস্দন শেষে অনুতপ্ত হইয়! 
ধলিয়াছিলেন:__ 

“হেবঙ্গ! ভাঁগারে তব বিবিধ রতন; 

তা সবে? (অবোধ আমি | ) অবহেল! করি, 

পরধনলোতে মত্ত, করিনু ভ্রমণ 

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি! 

০ স ক গং 

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্ী কয়ে দিল! পরে ;__ 

“ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি, 

এ ভিখারী দশা তবে কেন তের আজি? 

বাঁ ফিরি অজ্ঞান তুই? যারে ফিরে ঘরে ! 
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে 

মাতৃভাঁষ] রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।” 

বঙ্কিম বাবু বালাকাঁলের পর আর “পরধন লোভে মত” হন 

নাই, পরধন ভিক্ষা করেন নাই, অল্প বয়স হইতেই তিনি মাতৃ- 
তাষা কূপ খনিতে মণিজাল আহরণ করিয়াছেন। স্মতরাং 
তাহাকে অনুতপ্ত হইতে হয় নাই। 
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অদ্যাবধি কোৰ ব্যক্তি কোন পরকীয় ভাষাতে আদর্শ গ্রন্থ 

রচনা করিতে পারেন নাই। যদি কেহ অমর বা.স্থারী, গ্রস্থ 
লিঞ্চিতে চাহেন, তাহাকে মাতৃভাষাতে রচনা! করিতে হুইবে। 

সুতরাং ধাহার। সাহিত্য-যশোমন্দিরে প্রবেশ করিতে চাছের, 

তাহািগ্রের একমাত্র মোপান মাতৃভাষা । মাতৃভাষা! জাতীয় 

হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সহজ পথ, আপামরসাধারণের কর্ণ- 

স্বরূপ। মাতার ক্রোড়ে বগিয়া স্তন্ত পান করিতে করিতে, 

মাতার অমিয় ক্ষরিত মধুর বচনে যে ভাষা শুনিয়াছ,__পিতার 

ক্ষেমস্কর গম্ভীর উপদেশে যে ভাষ৷ শুনিয়া, সহোপরাঁর কোমল 

কমনীয় শ্সিত সম্ভাষণে যে ভাষা বিভাধিত, প্রেয়পীর প্রাণারাম 

প্রণস়-পুষ্পাঞ্জলি যে ভাষায় স্বামীচরণে নিবেদিত, যন্ত্রণায় প্রাণ 
ছটফট করিলে' যে তাধায় ভগবানকে ডাকি, অন্তিম কালে 
গঞ্গাতীরে ব'লকশ্যাশায়ী হইলে যে ভাষায় পতিতপাবনের 
নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করে-__বাল্যে বাদ্ধক্যে, স্বাস্থ্যে রোগে, 

শোকে প্রণয়ে, উত্বে বিপদে, জীবনে মরণে, যে ভাষা প্রাণের 

সহিত জড়িত ;সেই মাতৃভাষা, দেই চিরপ্রিয়া, চিরপৃতা, 

চিরপৃজনীয়া মাতৃভাষা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ভাষা কি আছে? 

জাতীয় হৃদয় আয়ত্ব করিবার, প্রশস্ত করিবার, এমন ক্ষমতা- 

শার্লিণী শক্তি আর কিসের আছে? স্বদেশব্যাপিনী মহান্ৃভৃতি, 

মহীয়সী প্রতিভার সহিত মিশ্রিত হইলে, স্বতঃই মাতৃভাষা" ' 
ক্রোড়ে গড়াইয়। পড়ে, অকপট প্রেমে স্বঙ্জাতীয় ভ্রাতৃগণের গল 

জড়াইয়া প্রাণ ভরিয়। আলাপ করিতে আরম্ত করে। স্বজাতির 
নিকট যদি কাহারও কোন সংবাদ প্রচার করিবার থাকে, 

মাত্ভাষ৷ তাহার অবশ্ত অবলম্বনীয়। স্বদেশে, ধর গ্রচারে, 
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গভীর ও বিস্তৃত রাজনৈতিক প্রচারে, জ্ঞান প্রচারে, মাডৃ- 
সাধ একমাত্র সম্বল। মহাপগ্ডিত বুদ্ধদেব মাতৃভাষায়, 

জনমাধারণের ভাষায়, তাহার ধর্ম প্রচার করিলেন। তাহার 

শিষ্য বলিলেন পপ্রভৃ, সংস্কৃত ভাষায় ধর্দগ্র্থ রচন! করিলে 

ভাল হয় ন| কি?” সর্কজীবের ছঃখে আর্জদয় বুদ্ধদেব বলি- 

লেন "না, আমার ধর্দ জনসাধারণের জন্ত। হে ভিক্ষুগণ ! 

আমার উপদেশ বাক্য তোমরা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করি- 

ওনা!। জনসাধারণের ভাষায় আমার ধর্ম প্রচার হউক |” 

ঈশ! মাতৃভাষায় তাহার প্রেম ও দয়ার ধর্ম গ্রচার করিলেন। 

কেশব শেষ কালে দিন দিন মাতৃভাষা অধিকতর আশ্রয় 

করিতেছিলেন। (৬/৫915)) ওয়েসলি টিবিতে গীড়াইয়া বিস্তীর্ণ 
ক্ষেত্রে সমাগত ১০১৫ হাঁজার কুলিকে মাতৃভাষায় ধর্মশিক্ষা 
দিতেন মূর্খ অনক্ষর কুলিমন্ভুর মাতৃভাষার দ্রাবক শক্তিতে 

স্্বীভূত হুইয়৷ যাইত, তাহাদিগের ধুলি-ধুনরিত বদনমণ্ডল 
তগবদ্ প্রেমাশ্রর রজত ধারাতে উজ্জল হইত; কত কুলিমজজুর 

হৃদয়ের আবেগ সহ করিতে না পারিয়া মৃচ্ছ] যাইত, চৈতন্থ- 
ংকীর্তনে ভক্ত বৈষণবের ন্যায় ধরাতলে লুষ্টিত হইত । 

এই ওয়েস্লির ধর্ম আপামর সাধারণের নিকট প্রচারিত 

হইল, আপামর সাধারণের চরিত্র প্রভৃতরূপে সংশোধিত 

করিল। যেখানে জাতীয় চরিত্র সংশোধিত হইবে, সেখানে 

রাজনৈতিক সংস্কার আপনিই হইবে। সুতরাং ইংরাজের 
টরিগ্র মংশৌধন হওয়ায় রাজনৈতিক সংস্কার সম্পাদিত হইল। 

এমন কি, একজন বর্তমান স্প্রসিদ্ধ ইংরাজ বলেন যে, [মীধু- 

নিক সংশোধিত ইংরাজ চরিত্র ও সংশোধিত ইংরাজ-শাসন- 
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তপ্ত আপামর সাধারণের ভিতরে ওয়েস্পির ধর্ প্রচারের 
দুরগামী ফল! আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইলে, সমাজের 
উদ্চশ্রেণীর় প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। তাই বন্ধিম বাবু 
তাঁর স্বরে বলিয়াছেন, প্এরূপ কখনও কোন দেশে হয় নাই 
যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, অথচ ভ্র- 
লোকদিগের' ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে থে সমাজের বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্্রদায় সমকক্ষ, 

বিশিশ্রিত এবং সহ্ৃদয়তাসম্পনন।” তাই সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি 

না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক 

ইংরাজি বুঝে না, কশ্সিন্কালে বুঝিবে না। বাঙ্গালায় তুমি 
যে কথা বলিবে না, তাহা চারি কোটি বাঙ্গালী বুঝিবে না, 
গুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও 
শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, ব! শুনে 

না, সে কথায় সামাজিক কোন বিশেষ উন্নতির সম্তাবন! 

নাই। তাই যতদিন রাজনৈতিক আন্দোলক, সমাজজ-সংস্কারক, 
ধর্মপ্রচারক, জাতীয় নেতৃগণ বাঙ্গাল! ভাষায় আপনাদের 

মন্তব্য না প্রচার করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির 

কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা! অতি সহজ কথা । এ কথা কৃত- 

বিদ্য বাঙ্গালীরা আছিও যে সকলে বুঝেন না, ইহাই আশর্ধ্য | 
গুনিতেছি, “বঙ্গবাপী”র অন্য. বিশ হাজার গ্রাহক। বর্গ- 

দেশে কোন্ ইংরাজি পত্রের অদ্যাবধি ইহার সিকি গ্রাহক 
হইয়াছে? বিংশতি সহস্র গ্রাহক! প্রত্যেক কাগজ খানির 

ধর্টি পাচজন করিয়া পাঠক ধরা যায়, প্রতি সপ্তাহে ১ লক্ষ 

লেক বঙ্গবাণী পড়িয়। থাকে। দেখুন, লোক-শিক্ষা। গ্রঁচা- 
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রের কি চমৎকার, কি বিশাল যন্ত্র! ইহার সম্পাদক যদি 
দেশের সর্বোৎকৃষ্ট 'বিদ্বা বুদ্ধি এবং সর্বোত্তম দেশহিতৈষণা 

সমন্বিত হন, তাহা হইলে দেশে উন্নতির শ্রোত চতুর্দিকে 
কি অচিন্ত্য জ্রুতবেগে বিক্ষিপ্ত হয়! আবার, ইংলগ্ডের মানিক 

পত্র 13515 ০6 £২০৬1০%5 এর মহিত [71915 নামক ম্বদেশ- 

হিত-দাধক সভ! যেমন সংযোজিত হইয়াছে, মাকিন পত্র 
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যেমন সংস্থাপিত হইয়াছে, তেমনি যদি বঙ্গবাপীর সহিত, 

গ্রত্যেক হরে, প্রত্যেক গ্রামে এক একটা দেশহিত- 

করী সভা গঠিত ও সংলগ্র থাকে এবং নগরবাপী এবং 

পন্লিগ্রামবামিগণ যদি এই সকল সভা দ্বারা ' সরনুষ্ঠানে, 

সংস্কার-কাধ্যে, “বঙ্গবাসী” দ্বারা উচিতভাবে শিক্ষিত, 
চালিত ও সমন্বিত হয়তাহা হইলে কি একট! বিচিত্র 

অপূর্বব কাণ্ডের দংঘটন হইতে পারে ! বাঙ্গাল! ভাষাতে এই 

ব্যাপার সম্ভবপর, ইংরাজিতে নহে। আবার, বাঙ্গাল৷ উপন্যাম 
ভাল হইলে কত বাঙ্গালীতে পড়ে। উপন্তান জনসমাজের 

শিক্ষাদীতা। ডিকেন্পের উপন্থ।সে বিলাতে স্কুলের ও জেলের 

স্কার হইয়াছে। [07012 1:00790810 উপন্তাস পাঠে, 

দাসের পদযুগল হইতে শৃঙ্খল থসিয়। পড়িয়াছিল। বঁমেশ- 

বাঁবুও মাতৃভাবায় লিখিত উপন্যাসের শক্তি বুঝেন। তাই 
দেখিতেছি, তিনি সমাজের দোষ গুলি উপন্যাদে উজ্জল- 

ভাবে বিচিত্র করিতেছেন । তাই বলি, বক্তৃতাতে॥ বব, 
সংবাদ পত্রে বল, উপন্তাদে বল, নাটকে বল, বান্ঠাল 

ভাষাতে বক্ষ সমাজের যে সংস্কার ও উন্নতি হতে 
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পারে, তাহা ইংরাজাতে কদাপি হইতে পারে না। ইংরাজির 
প্রয়োজন নাই, তাহা বলি নাই। সাহেবদিগকে যাহা বলিতে 
হইবে, তাহা ইংরাঁজিতে অবশ্য বক্তব্য। সমুদয় ভারতকে 

যাহা বলিতে হইবে, তাহা ইংরাজিতে বক্তব্য। কিন্তু যাহা 
কেবল বাঙ্গালীকে বলিতে হইবে, তাহা বাঙ্গালাতে বলিতে 

হইবে, ইংরাজীতে নহে। হে স্বদেণীয় ন্ুশিক্ষিতগণ, বাঙ্গালীর 

শ্রোতব্য কথা ইংরাজিতে বলিয়৷ বা লিখিয়া আপনার্দিগকে 

আর বিড়ম্বিত করিবেন না, দেশের অগণ্য লোককে আর 

বঞ্চিত করিবেন না। বঙ্কিমবাবু যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহ। 

গ্রহণ করুন, তিনি যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহা অনুসরণ করুন । 

বিপুল গৌরব আপনাদ্দিগকে প্রতীক্ষা করিতেছে। দেশের 
সর্বজনীন মঙ্গল“আপনাদিগের আয়ত্বাধীন রহিয়াছে । 

সাঁধুূভাষ। ন। চলিত ভীষা। 

বঙ্কিমবাঁবুর স্বাবীন প্রবৃত্তি, যেমন একদিকে, তাহাকে 

ইংরাজি ভাষার দাসত্ব হইতে রক্ষ/ করিয়াছিল, তেমনি অন্ত- 

দিকে, তাহার বাঙ্গল! ভাষাকে সংস্কৃতের অতিশাসন হইতে মুক্ত 

করিয়াছিল। বস্কিমবাবুর পূর্বে, সংস্কৃত না জানিলে যেন 

কাহারও বাঙ্গালা লেখার অধিকার ছিল না। লিখিত ভাষার 
সহিত কথিত ভাষার বিচ্ছেদ ছিল। কোনও গুরুতর বিষয়ে 

প্রবন্ধ লিখিতে হইলে সংস্কৃত শব প্রয়োগ না করিলে, লেখা 
মঞ্্ুর/ হইত না। বন্কিমবাবু চতুষ্পাঠিতে রীতিমত পড়িয়! ও 

সংস্থীত শাস্ত্রে স্ুপত্ডিত হইয়াও তাহার রচিত গ্রন্থে সংস্কৃত 

শর্ষের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া, কথিত ভাষার যথাযোগ্য 
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প্রতৃত্ব সংস্থাপন করিলেন। এক সময় লোকে ঠাহাঁকে ইহার 

জন্য পরিহান করিয়াছিল, এবং বলিরাছিল, বঞ্চিমি ভাষা পি 

পুত্রে এক সঙ্গে পড়! যায় না। কিন্তু এখন সেই ভ্রম অপশীত 

হইয়াছে। এ দিকে, বঙ্কিমের বয়সের সঙ্গে নঙ্গে তাহার সরল 

ভাষা আরও মরল হইয়াছে । পর্ব তত্ব” ও “কৃষ্ণচরিব্র” তাহার 

প্রধান প্রমাণ | এত কঠিন বিষয়, সথক্ বিচার, বঙিমবাবু কেমন 

সরল ভাষায় ' আলোচনা করিয়াছেন! যেখাঁনে গভীর বিজ্ঞতা, 

সেখানে সরলতা । অলঙ্কারের পরাকাষ্ঠা, সরলত।। বস্কিম- 

বাবু কতকট! সংস্কৃত বর্জিত করিয়া, প্রচলিত কথা অধিকতর 

সন্নিবেশিত করিয়া, বাঙ্গালাকে অধিকতর বাঙ্গালা করিয়াছেন । 

ইহাও বঙ্কিমের স্বাতন্ত্যের বিশেষ পরিচয়। 

স্বাধীনতা । 

ভাষা সম্বন্ধে বন্কিমের স্বাধীনতা যাহা, তাহা বলিলাম । 

এখন চিন্তা সম্বন্ধে বলি। বঙ্কিমের স্বাধীন প্রবৃত্তি অন্থুবাদমার্গ 

অন্থুদরণ করে নাই ! কেবল বিদেশীয় চিন্ত! স্বকীয়-তভাষা-পরি- 

চ্ছদে সাঁজাইয়! তাহার প্রতিভা পরিতৃপ্ত হয় নাই। ইহার 

পূর্বে পৃজাপদ বিদ্যানাগর মহাশয় ও মাননীয় অক্ষপনকুমার দত্ত 
মহাশয় এক অপূর্ব সুন্দর বাঙ্গালা গদ্য রচনা প্রণালী সৃষ্ট 

' করিয়াছিলেন ইহাতে বঙ্কিমবাবুর রচনার পথ পরিষ্কার হইয়া- 

ছিল। আমি যাঁহা লিখিতেছি, তাহাতে কেহ এমন মনে 

না! কয়েন, আমি বঙ্কিম গুণকীর্ভনে,বিদ্যাসাগর মহাশয়েরংনিকট 

বাঙ্গালা ভাষা যে কত খণী, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। টবিদ্যা- 

সাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাতে এক নবধুগ স্থষ্টি করিয়া- 
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ছিলেন এবং এ যুগের অবতার তিনি। বক্ষিমবাবু তাহার পর 

আর এক যুগের অবতারণ| করিলেন এবং তিনি এই ষুগের 
দিগস্তবিচারী বিজয়ী বীর, অনুশীলনের অবতার। বাঙ্গালা 

ভাঁষা-সাম্রাজ্যের সম্রাট্বংশে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঁচিয়। থাকিতে 

থাকিতে বঙ্কিম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, এবং তাহার বিবিধ- 
বিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা, রাজ্যের সীমা ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। 

বঙ্গের সিংহাঁদন এখন খালি। এমন কাহাকে দেখি না, যিনি 
বন্ধিমের স্থানে বসিবার যোগ্য। 

আমি বঙ্কিমের স্বাধীন চিন্তার কথা বলিতেছিলাম। তিনি 

যে ডাঁধিন স্পে্সরের স্তায় কোন একট! নূতন তত্ব আবি- 
ফর করিয়া! গিয়াছেন, কোন একটা! নূতক মত, নৃতন 
চিন্ত। জগৎকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি বলতেছি না। 
আমি বলিতেছি যে, তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত 
শান্তর একটু নৃতনভাবে বুঝাইয়াছেন। ইংরাজি বিজ্ঞান 

স্কৃত শাস্ত্রের দীপে, সংস্কৃত শান্তর ইউরোপীয় আলোকে, 

পাঠককে নূতন ভাবে দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের তিনটা যুগ্ন 
আছে (১) অনুবাদ যুগ, (২) অন্ুরচনা যুগ, (৩) মূল রচনা যুগ্ন। 

ইংরাজি সাহিত্যের সংঘর্ষণে এবং বাঙ্গালীদিগের স্বাভাবিক 

ক্ষিপ্রত্া বখতঃ, অন্ত দেশে ছুই শতাব্দীতে সাহিত্যের যে পরি- 

মাণে বিকাশ হয়, আমুদিগের দেশে এক শতাবীতে সেই 
পরিমাণে সাহিত্যের, উরি হইয়াছে । এক শতাব্দীতে সাহি- 
ত্যের!ছুইটা যুগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তৃতীয় যুগের 
ুত্রপাঁত হইয়াছে। রাজা, রামমোহন রায়ের সময় হইতে 

বিদ্য্রীগর মহাশযের যুগ, অন্থবাদের যুগ, আধুনিক বাঙ্গালা" 
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গদ্যের স্ৃত্টির যুগ । বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে বঙ্কিমবাবুর 
যুগ, অনুকরণ বা অন্ুরচনার যুগ। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কেবল- 

মাত্র অন্বরচনাতে নিঃশেষ হন নাই, তিনি অন্ুরচনার যুগের 
শেষভাগে মূল রচনার আরন্ত করিয়! গিয়াছেন। বস্কিমবাবুর 

অভ্যুদয়েবু পূর্বে ইংরাজপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান 
ছিল যে, তাহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় 
লিখিত হইতে পারে না। তাহাদিগের বিবেচনায়, বাঙ্গালা 

ভাঁষার লেখক হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য, নয় ত 
ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাঁদক। তীহাদিগের বিশ্বান ছিল, যাহা 

কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা! হয় ত অপাঠ্য, নয় ত 
কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র। ইংরাঁজিতে যাহা আছে," 
তাহা আর বাঙ্গালাঁয় পড়িয়৷ আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি ?” 
তখন স্ুুশিক্ষিতে বাঙ্গলা পড়িত ন1। স্থুশিক্ষিতে যাহা পড়িত 

না, তাহা স্শিক্ষিতে লিখিতে চাঁহিত না। প্লেখক মাত্রেই 

যশের অভিলাধী। যশ স্ুশিক্ষিতের মুখে। অন্তে সদমৎ 

বিচাঁরক্ষম নহে, তাহাদিগের নিকট যশ হইলে, তাহাতে রচ- 
নার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না।” নুশিক্ষিতে না পড়িলে 

সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে কেন? কিন্তু সুশিক্ষিত বাঙ্গালী 

বাঙ্গালা গড়িত ন! কেন? বাঙ্গালার মূল রচনা ছিল না বলিয়া, 
বঙ্কিমবাবু তাহার মধুর উপন্যাসে, তাহার প্রতিভান্বিত “বঙ্গ- 
দর্শনে? পাঠ্য মূল রচন1 বাহির করিলেন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী 

বাঙ্গালা রচন! আদরে পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং বর্থিমবাবু 

বাঙ্গালার আদর বাড়াইয়া গিয়াছেন। ইহা বস্কিমবাবুর ্বীত- 

স্বোর আর একটা পরিচয়। মেদিন বাক্গা্জা, দেশের এজন 
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প্রধান চিন্তাপীল 'এবং ইংরাঁজিতে ব্ুৎপন্ন ব্যক্তি আমাঁকে বলি- 
লেন যে, “এখনও বাঙ্গাল! ভাষায় মূল রচনা করিবার শ্ময় 
আসে নাই। এখন ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করা 
উচিত। অনুবাদ করিতে করিতে ভাষা যখন পুষ্ট হইবে, তখন 
তাহা মূল রচনার যোগ্য হইবে ।” ইহার উত্তর,-যাহারা 

কেবলমাত্র বাঙ্গালা জানে, তাঁহারা এই সকল অন্থুবাদ গ্রন্থ 
বুঝিবে না। ধাহারা ইংরাজি ও সংস্কৃত জানেন, তাহারা মূল 

গ্রন্থ ছাড়িয়ী অনুবাদ গ্রন্থ পড়িবেন কেন? অনেক দিন 

পূর্বে বঙ্কিমবাবু এই কথা বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন। 
স্বাধীনভাঁব বঙ্কিমবাবুর জীবনের সকল বিষয়েই পরিলক্ষিত 

হয়। বঙ্ষিমবাবু চাকুরী করিতেন। চাকুরী করিয়াও এমন 
স্বাধীন ভাবে ও'তেজের সহিত চলিতেন যে, উর্ধতন কর্মচারী 
মাত্রই তাহা অন্ুতব করিতেন। কোন সাহেবের বাটাতে 

তিনি জীবনে কখনও দেখা করিতে গিয়াছিলেন কি না, সনদেহ। 
তিনি উর্ধতন কর্মচারীর নিন্দা বা প্রশংসা গ্রাহ করিতেন না। 
একদিন তাহার একজন বন্ধু তাহাকে বলিলেন, “আপনার 

যেরূপ সর্বমুখী দক্ষত1, আপনি অমুক কার্যযবিভাগে সেরূপ 

সুখ্যাতি লাঁভ করিতে পারেন নাই।” তাহাতে তিনি হাসিয়। 

উত্তর* করিলেন,__৭& বিভাঁগে আমার দক্ষতা বুঝিতে সক্ষম 

এমন কোন কর্মচারী আছেন ? আমাদিগের দেশের লোকে ' 

হাকিম হইলে আপনাঁকে বড়লোক বিবেচনা করে, তাহাদিগের 
সহিত দেখা হইলে তাহা'দিগের দাসত্বমূলক তুচ্ছ প্রতৃত্বের কত 
রি জুরি করে, সাহেব চরণারবিন্ববন্দনার হেয় কাহিনী পুনঃ 

পুন আবৃতি করিয়। কত স্মখী হয়। বহ্িমবাবুর জীবনের শেষ 
৯ 



৯৮ প্রবন্ধ-লহ্রী। 

বৎসরে আমি তাহার নিকট গুনিয়াছিলাম-_"আমি বিবেচনা 

কি চাকুরী আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর দুর্ভাগ্য 1 

এখন কত শিক্ষিত ব্যক্তি প্বাবু্ত্যাগ করিয়া][1. লাভ করি- 
বার জন্য লালায়িত। একজন দমিষ্টার* উপাধিধারী বাঙ্গালী 
দিভিলিয়ান,বঙ্কিম বাবুর নামের ঘহিত 111. যোগ করিয়াছিলেন। 

বঙ্কিম তাহার উত্তরে লিখিয়া দ্রিলেন যে “আমাকে “মিষ্টার? 

না লিখিয়া “বাবু লিখিলেই আমি যথেষ্ট জুখী হইব”। 

বঙ্কিমবাবুর এই উত্তর পড়িয়। বাঙ্গালী “মিষ্টার৮৪ লজ্জাতে 

অধোবদন হইলেন। 

এই ইংরাজি-ক্ষিপ্ত যুগে, ইংরাঁজি ভাষাতে যশোলাভ করা, 
ইংরাঁজি পোষাকে দীপ্তি পাওয়া, ইংরাজি “মিষ্টার”, শবে গৌর- 
বান্ধিত হওয়ার আকাঙ্ষা তাহার কখনও দেখি নাই। 

দেশের ভিতর বঙ্কিম বাবু অদ্বিতীয় সমালোচক ছিলেন, 

এ বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার সমালোচনা অনেক সময় 

অতি তীব্র হইত। কিন্তু তিনি শত্রুতা বা! দ্বেষে কখন তাহার 

লেখনীকে বিষ-গ্রলিপ্ত করেন নাই, এবং মিত্রতাতে কখন অন্ু- 
চিত প্রশংসা করেন নাই। সাহিত্যের এজলাসে, বঙ্গদর্শনের 

চৌকিতে বসিয়া, তিনি স্বাধীন.ও অপক্ষপাতভাবে রায় ফয়সলা 
লিখিতেন। আবার কেহ তাহার নিজের লেখার প্রাতিকূল 
সমালোচনা করিলে তাহাতে তিনি চটিয়া! লাল হইতেন না, 

বরঞ্চ বিশেষ উদারতা দেখাইতেন। প্রায় ১০ বৎসর হইল 
তিনি "সুখ ক্ষ্তি ও অনুশীলন” বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লেখন। 

আমি “নব্যভারতে” তাহার প্রতিবাদ করিয্নাছিলাম এবং আমার 

বিবেচনায় তাহার যে গুলি ভ্রম, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়া- 
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ছিলাম । এই প্রবন্ধে আমার নাম প্রকাশ করি নাই, “মীমাংসা- 

প্রার্থী” বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ গ্রকাঁশ করি- 
বার কয়েক দিন পরে আমি বঙ্কিম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

গিয়াছিলাম। তিনি এইবার আমার প্রতি পূর্বের অপেক্ষা 
অধিক যত্ব ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাতে মনে 

করিলাম, বঙ্কিম বাবু জানেন না যে, আমি "মীমাংপা! প্রার্থী” 
নাম ধারণ করিয়! তাহার প্রবন্ধের নিন্দা করিয়াছি। একটু 
কথার পরে তিনি বলিলেন, পতুমিই কি মীমাংপা প্রার্থী?” 
ইহার পূর্বে--প্বঙ্গবাদী”তে তাহার রচনার কোন কোন 
ভাবের বিরুদ্ধে আমি তীক্ষ ভাষ! প্রয়োগ করিয়াছিলাম। কিন্ত 
তাহাতেও বঙ্কিম বাবুর স্নেহ ও অনুগ্রহ আমার প্রতি কখনও 
নন হয় নাই। *আমি বঙ্কিম বাবুর স্বাধীন ভাবের কথা এত- 

ক্ষণ বলিতেছিলাম, এখন বঙ্কিম বাবুর সম্যয়ের তাঁব সম্বন্ধে 

বলিব। 

সমন্থয়। 

প্রাচীনকালে আমাঁদিগের পূর্ববপুরুষগণ, কেবল মাত্র সংস্কৃত 

শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া,আপনাদিগের জীবনের পথ নির্ধারণ 

করিজ্তন। পরে ইংরাজ শাসন প্রচলিত হইল। ইংরাঁজি- 

সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ হইল। এদেশের লোক ইংরাজির সাঁহি- . 
ত্র চক্রে ঘুরিতে লাঁগিল। এই সাহিত্য-চক্রের বেগ প্রচণ্ড। 
আবষু্র দেই বেগে আমাঁদিগের দেশের লোক অনভ্ন্ত। 

স্থতাীং তাহাদিগের মাথা ঘৃরিয়া গেল। ইংরাজি শিক্ষিত স্প্র- 
দায় স্বদেশী শান্্রকেন্ত্র হইতে বিচ্যুত হইয়! বিশৃঙ্ঘনা-ব্যোম- 



১55 প্রবন্ধ-লহ্রী। 

মার্গে ছুটিতে লাগিল। পরে,_মোক্ষমূলর প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ 

সাহবেদিগের হিন্দুমহিষা-গ্রচার হেতুই হউক, অথবা *থিয়সফি” 
সম্প্রদায় কর্তৃক সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন বশত:ই হউক, অথবা 

একটা ক্রিয়! অতিরিক্ত হইলেই প্রতিক্রিদ্না তাহার প্রতিকার 
করে, এই সাধারণ নিয়ম বশতঃই হউক, অথবা দৈবানুগ্রহেই 
হউক-_কিয়ংকাল পরে ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায় জ্বাতীয় 
কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, সংস্কৃত শান্ত্ের চর্চা করিতে 

নাঁগিল, স্বক্ষেত্রজাত ধর্ম, আচার, ব্যবহার গ্রভৃতি আলোচনা 
করিতে লাগিল। এইরূপে, একদিকে ইউরোপীয় সাহিত্য 

বিজ্ঞান, অন্তদিকে সংস্কৃতশাস্ত্র, একদিকে প্রাচীন আধ্যাত্মিক 

ভাব, আর এক দিকে নূতন জড়বাদ-পরিণত বিজ্ঞনতত্ব, এক 

দিকে জাতীয় আকর্ষণ শক্তি, আর একদিকে বিজাতীয় 
বিগ্রকর্ষণ শক্তি-_-এই ছুইটী শক্তির অধীন হ্ইয়া জাতীয় জীবন 

উন্নতির নভোমগুলে বিচরণ করিতে লাগিল। বষ্িম বাঁবুর 
গ্রন্থগুলিও এই ছুইটা স্বতন্ত্র শক্তির সমন্বয়ের ফল। তিনি ইংরাজি 
মাহিত্যচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়াও, সংস্কৃত শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়ী- 

ছিলেন- বঙ্কিম বাবু হিন্দুদিগের ছুর্জেয় সাংখ্যদর্শন, অত্যুন্নত 
দীতাধর্ঘ, বহু পল্পবিত পুরাণ মর্ম, অপুর্ব-সমাজ-তত্ব, নব্য হিন্দু 

দিগের বোধগম্য ভাবে ও বিলাতি যুক্তি প্রণালী দ্বার! বিশদরূপে 

ব্যাখ্যা করিয়া, অনেক স্থানে ইউরোপীয় শিক্ষার ফল এবং সংস্কৃত 

শিক্ষার ফল সমঘ্িত করিয়াছেন। এই সমন্বয়ে বঙ্কিম, শাস্ত্র এবং 

মুক্তির, হথাসাধ্য সামন্ত করিয়াছেন। তাই তিনি এই বচ--. 
_ কেবলম্ শা্তরমািত্য ন কর্তব্যোবিনি্ধয়। 

'ঘুক্ধিহীনে বিচাবেতু ধর্মহাণি সংসকায্তে | 



' বঙ্কিম বাবু.। ০১ 

তুলিয়া গ্রচার করিয়াছেন, শান্তর আশ্রয় করিতে হইবে, কিন্ত 
কেবল মাত্র শাস্ত্র আশ্রয় করিলে চলিবে না, বিচার কালে শাস্ত্র 
এবং যুক্তি, উভয়ই প্রয্নোগ করিতে হইবে। কেন না, যুক্তিহীন 
বিচারে ধর্হানি হয়। বঙ্কিম বাবু, হিন্দুশান্ত্র ও বিলাতি বিজ্ঞান, 
শান্ও যুক্তি,সংরক্ষণ ও উন্নঙগি ত,০929615201510 ও 11015119122) 

এই উভয়ের সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন। "অতীতের 'পহিত বর্ত- 

মানের বিচ্ছেদ”কে তিনি বড় ভয় করেন। কেন না, বিচ্ছেদে 

বিপ্লব, সমস্কয়ে ক্রম-বিকাশ। তিনি বলেন,_দেখুন। 

“প্রাচীন ধষিগণ প্রথমে বিচার করিলেন যে, স্ত্রীলোক ও শুত্রের বেদে 

অধিকার নাই। পরবর্তী ধষিরা দেখিলেন যে, স্ত্রীলরকের এবং শূদ্রগণের 
পক্ষে শিক্ষা ও ধর্মজ্ঞান প্রয়োজন । কিন্ত প্রচীন ধষিদিগের ব্যবস্থা “রিগীল” 
করিলেন না। কিন্ত স্ত্রীলোক ও শুদ্রগণের শিক্ষার জন্য মহাভারত ইত্যাদি 

অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিলেন। চ 61916 60020101) 2170. 70029$ 8৫408- 

8০7, স্ত্রীশিক্ষ| ও শৃত্রশিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন ।” 

বঙ্কিম বাবু বলেন, হিন্দুশান্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা আছে, হিন্দু 

সমাজে যে সকল প্রথা! আছে, হঠাৎ তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন 

না করিয়া ক্রমে ক্রমে বুঝিয়া সুজিয়া, উপযোগী পরিবর্তন প্রব- 

ভিত করিয়া, সমাজকে সংশোধিত করিতে হইবে। ইহাঁই বঙ্কিম 

বাবুরৎশিক্ষ1। গ্রীষ্ট আমাঁদিগের জাতীয় আদর্শ নহে। শ্রী 
আমাদিগের জাতীয় আদর্শ। গ্রীষ্ের আদর্শ আমাদিগের চক্ষে . 

ন৷ ধরিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ আমাদিগের অধ্যয়ন করিবার 

জন্ত করিয়াছেন। এবং এই আদর্শে যেখানে বিকৃতি 

বা ৯ হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনাধারণ প্রতিভ। বারা 

স্থির করিয়া! গ্রন্কৃত আদর্শ চরিত্র উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া- 
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ছেন। এই কৃষ্ণ চরিত্র নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা সন্বন্ধে আমার অনেক 
স্থলে সংশয় আছে। কিন্তু আমি ইহাতে বঙ্কিম বাবুর উজ্জল 
জাতীয় ভাঁৰ ও প্রদীপ্ত প্রতিভা, এবং সমহ্বয়ের ভাব দেখিতে 

পাইতেছি। বঙ্কিম বাবুর সমন্বয়ের ভাব আর এক বিষয়ে 

দেখিতে পাঁই। তিনি মাতৃভাষা! অবলম্বন করিগ্নাছিলেন কেন? 
তাহার এঁকটী কারণ, দেশের উচ্চ শ্রেণীর ও নিম়শ্রেণীর সমন্বয় 

করিবার জন্ত। তিনি বলিয়াছেন, আমাদিগের উচ্চ শ্রেণী এবং 

নিম্শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহদয়তা কিছুমাত্র নাই । 
উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন 
দুঃখে ছুঃঘী নহেন। মুর্খ দরিদ্র, ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের 

কোন সথে স্থ্বী নহে। এই লম্বদগ়্তার অভাবই দেশোন্নতির 

পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর 

মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। এই পার্থক্যের 
এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুতরাং যে ভাষায় লিখিলে 
এই পার্থক্য নষ্ট হয়, সেই ভাষায় লেখা উচিত। 

উন্নতি। 

স্বাতত্ত্য ও সামগ্রন্ত, এই ছুইটী গুণে বঙ্কিম বাবু দিন দিন 
উন্নতির পথে অগ্রমর হুইয়াছিলেন। সাহিত্যে, বঙ্কিম খাধুর 

. স্বাতন্থ্য ও সামপ্রস্ত কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা আমরা 

দেখিয়াছি। এখন সমাজ-সংস্কার দেখি । বঙ্কিম বাবু স্বীকার 

করেন যে, গৃহস্থালী স্ত্রীলোকের প্রধানধন্্ম। কিন্তু তাই [লিয়ী 

তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধ নহেন। বিরুদ্ধ হওয়া দুয়ে থাঁুক, 
স্রীলোৌকে ঘদি 11155 ৪5০৪৮ এর মত 1798 818118151 হয়, 
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তাহাতেও তাঁহার আপতি নাই ! বন্ধিম বাবু কেব স্ত্রীপিক্ষা 
ছে, তিনি নারীদিগের উচ্চ শিক্ষার পোষক। তাই তাহার 

রুল্পকে (নেবীচৌধুরাণীকে) ব্যাকরণ, ভট্ি, রঘু, কুমার, নৈষধ, 
শকুন্তলা, সাংখ্য, বেদাস্ত, স্তায়, যোগশান্ত্র পড়াইলেন। পরে 
তাহাকে রাণীগিবি করাইলেন। তাহার পর তাহাকে পততি- 

পাদপন্স অর্চনা! করিতে সংলায়ে আনিলেন। সংসারে আিবার 
পূর্বে গ্রচুল্নকে তাহার মপরী সাগর জিজ্ঞাসা করিল। 

_ শএখন গৃছস্থালীতে কি মন টিকিবে? জূপায় সিংহাসনে বসিয়া, হীরার 
মুকুট পরিয়। রাণীগিরির পর কি বাদন মাজা, ঘরধাটট দেওয়া, ভাল লাগিষে? 

যোগশান্ত্বের পর কি ত্রক্ধ ঠাকুরাণীর রূপ কথা ভাল লাগিবে? যাহার, হুকুমে 

দুই হাজার লে।ক খাটিত, এখন হরির মা, প্যারির মার হুকুম বরদারি কি আর 

ভাল লাগিবে?” 

প্রফুল্ল উত্তর দিল,-- | 

“ভাল ল।গিবে বলিয়াই আসিয়াছি, এই ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ধ ; রাজত্ব স্ত্রী- 

জাতির ধর্ম নয়। কঠিন ধর্মও এই সংসার ধর্ম; ইহার অপেক্ষ। কোন যোগই 

কঠিন নয়।” প্রফুন্ধ সংসারে আসিয়াই ষথার্ধ নন্ন্যাসিনী হইয়াছিল, তার 

কোন কামনা ছিল না, কেবল কাজ খুঁজিত। কামন| অর্থে আপনার স্থখ 

খোজা কাজ অর্থে পরের স্বখ ধোজা। * * নেযে অদ্বিতীয় মহামহৌ- 
পাধ্যায়ের শিষ্য__নিজে পরম পণ্ডিত, সে কথা দুরে থাক, কেহ জানিল না যে 

তাহারঅক্ষর পরিচয়ও আছে। গৃহ ধর্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। 

গৃহধর্্ম বিদ্বানেই সু্ম্পন্ন করিতে পাঁরে বটে, কিন্ত বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে' 
ন্য় রি 

পু ৃ 

্ রঃ বঞ্কিম বাবু উচ্শিক্ষার সঙ্গে গৃহস্থালীর কেমন সাঁম- 

জন্ত িবিয়াছেন। তিনি তাঁহার শিক্ষিত স্ত্রীলৌককে 00108. 
নিন্দিত বিলাতের এই যুগের ৭17৩ 05 01721] 0” করিস 
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তুলেন নাই, অথবা 2110010956 15960 এর (0০816655 ০1 

]61567তে পরিণত করেন নাই। দেখুন, প্রছুল্লতে বিদ্যার ও 
গৃহস্থালীর সমন্বয়, সংসার ধর্ম আর নিষ্ষাম ধর্দের সমন্বয় । 

বন্ধিম বাবু যদি আর কিছু না লিখিয়৷ কেবল মাত্র দেবীচৌধুরাণী 

লখিতেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে ভক্তি সহকারে প্রণাম 

করিতাম 1 আবার, রাজনীতিতেও দেখুন, একদিকে হিন্দু- 
দিগের যোগ বল,আঁর একদিকে সাহেবদিগের বিজ্ঞান বল, এই 

ছুইটার সমন্বয়ে উন্নতির কথ! তিনি তাহার "আনন্দমঠে” প্রচার 
করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু স্বাতত্ত্য ও সামগ্রন্ত অবলম্বন করিয়া 

ক্রম উন্নতির যে চরম উন্নতি তাহাতে অর্থাৎ ধর্মতত্বে আসিয়া 

উপনীত হইয়াছিলেন এবং কোমতের সঙ্গে একস্বরে 

বলিয়াছিলেন,_- 

47076 81012] 127 01 0121075 10£16555) ৮1102065617 006 00101 

0৮161 01)05618) 0083155 17) (115 0120 1090 06002765 11)076 2170 

[0016 [২6118101105 

আমরা বঙ্কিম বাবুর পুস্তকে প্রথমে দেখিতে পাই, কে) [২৪- 
21017 01 (০01718621) 1,0৮০, তার পর (খ) [২5115107০01 17১8- 

0০090) অবশেষে (গ) 2২6110100০1 [018110, কিন্তু এই 

[২61151017০৫ [1018010 কোমতের নিরীশ্বর 16112107পনহে, 

ইহা! 736115107০৫ [70102015015 00. বঙ্কিম বাবুর 

হৃদয়ের ত্রিধারা, স্বাতন্ত্য,সামন্ন্ত ও উন্নতি, এ পথ সে পথ দিয়া, 

শেষে ভক্তি-দাগরাভিমুখে প্রবাহিত। বঙ্কিম বাবু যখন এই 
সাগর নঙ্গমে উপনীত, তখন ভগবদগীতা উচ্চারণ করিলেনট (ঘ) 
তখন তিনি সর্ধশিক্ষার চরম শিক্ষা প্রচার করিলেন যে, ধর্মের 
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উন্নতি ব্যতীত জাতীর চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই) জাতীয় 
চরিত্রের উন্নতি ব্যতীত সামাজিক উন্নতি বল, রাজনৈতিক 
উন্নতি বল, সবই মিছা, সবই অসম্ভব । এই কথা নূতন নহে, 
অতি প্রাচীন কথা । কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক 

কোলাহলের মধ্যে এই প্রাচীন কথা ডুবিয়া গিয়াছে। স্থৃতরাং 
এই প্রাচীন কথ নূতন করিয়া প্রচার করার প্রয়োজন হইয়াছে, 

বঙ্কিম বাবু তাহা করিয়াছেন । 

জাতিভেদ। 
প্রাচীন ব্রান্গণদিগের গৌরব স্মৃতি 

আমি অন্য ব্রাহ্মণদিগের বিষয় লিখিব মনে করিতেছি। 

আবার ভাবিতেছি, আমি ত্রাঙ্মণদিগের বিষয় কি লিখিব? 

আমি ভারতের অধুপতিত সন্তান, ঘ্বণিত অধীন বাঙ্গালি--. 

আমি সেই দেবতুল্য পূর্বপুরুষদিগের, মহীয়ান্ আর্ধ্য খষি- 

দিগের বিষয় কি লিখিব! তাহাদিগের পবিভ্র স্বৃতি, তীহা- 

দিগের অতুলনীয় গৌরব আমার লেখনী স্পর্শে কেন কলুষিত. 
করিব? প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের গৌরবময় কার্য পরম্পরা 

সম্যগ্ বর্ণনা করিতে পারে, এমন লোক ভারতে কেহ নাই। 
রা ত কথাই নাই। গৌরবময় পিতার সমাধি মন্দিরে গা 

যেমন অযোগ্যপুত্র অশ্রবর্ষণ করে, আমিও তেমনি আছি 
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প্রাচীন ব্রা্ষণদিগের গৌরবের সমাধি মন্দির, এই তারতে 
অশ্রু বর্ষণ ভিন্ন আরকি করিতে পারি? অনেকবার তাবি- 

যাছি, আর তাহাদিগের বিষয় ভাবিব ন।। ভাবিয়াও সুখ 

পাঁই না, ভাঁবিতে বদিলে জীবনের আধার রজনী আরও আধার 
হইয়া যায়। যে আজন্ম গরীব, অন্নবস্ত্রহীন সে খুব দুঃখী নোহ 
নাই। কিন্ত যে এক দিন লক্ষপতি ছিল, কিন্তু অন্য বিধির 
বিপাকে অন্নের কাঙ্গাল, পথের ভিথারী, সে তাহার অপেক্ষাও 

শতগুণে দুঃখী । পূর্কের স্থথ ভাবিয়] তাহার কষ্ট আরও কষ্ট" 
কর হয়।-_“এখন নাই, পুর্বে ছিল” এই কথাটা বলিতে বুক 
ফাটিয়! যায়। স্বাধীনতা, সভ্যতা, গৌরব-_যাঁহা কিছু আদরণীয়, 
যাহা কিছু পুজনীয়, “এখন নাই, পূর্বে ছিল” এই কথা বলিতে 
দ্বণায়, লজ্জায়, দুঃখে বাগ্রোধ হইয়া! যায়। প্রতূত্ব গেল, স্বাধী- 

নতা গেল, সভ্যতা গেল, পবিত্রতা গেল--পূর্বর পুরুষদিগের সঙ্গে 

সঙ্গে মকলই গেল--কেবল আমরা, তাহাদ্দিগের অযোগ্য ও 

অধম সন্তান, বাঁচিয়া রহিলাম! কেন? আমরা যদি না বাচিয়া 

থাকিতাম, পবিত্র বিপ্রবংশ জগতে কলঙ্কিত হইত না। আমর! 

্রাঙ্মণ, তেজোময় ধষি সন্তান, বিদ্যা বুদ্ধি, ও ধর্মে জগতের 

চিরস্তন শিক্ষক ও শাসক-_অদ্য ঘ্নেচ্ছদিগের পদতলে লুষ্তিত, 

রাস্তায় ঘাটে গাড়িতে, শূগাল কুকুরের স্ায়, লাথি থাইতেছি, 

লাথি খাইয়া অক্লানবদনে জীবন যা! নির্বাহ করিতেছি। 

হেবিভো! কেনই বা আমাদিগকে উচ্চে তুলিয়াছিলে, আর 
ধদদি বা! তুলিলে, কেনই ব1 আবার এত নীচে নিক্ষেপ কলে? 
কি অপরাধে এত গুরুতর দণ্ডবিধান করিলে? তোমার রে 

আমর! প্রথম শ্রেধীর চিহ্নিত কর্মচারী ছিলাম। কাহার উপর 
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অত্যাচার করিয়াছিলাম, তোমার প্রদত্ত ক্ষমতা কবে- অপব্যব- 

হার করিয়াছিলাম যে, তুমি আমাদিগকে একেবারে গ্রাথম 

শ্রেণী হইতে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে “ডিগ্রেড্* করিয়াদিলে ; আমা- 

দিগের সমুদয় ক্ষমতা, আমাদিগের সমুদয় সম্মান, কাড়িনা 
লইলে? আমার্দিগের পূর্ব পুরুষগণ যে একদিন শূ্রদিগের 
উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার জন্যই কি এই মর্মতেদী 

দণ্ড হইতে পারে 1 

যাহ! হউক, ব্রাহ্মণ শব্দটা এখনও আমার নিকট বড় প্রিয়। 

ইহা! যেন ভারতের অতীত ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। একটা 
ক্ষদ্রশবে কতগুলি ভাব নিহিত রহিয়াছে, কত বৎসরের আোত 

ইহাতে আয়া সন্মিলিত হইয়াছে। কত অগণনীয় ঘটন1 এই 
শবে প্রতিধ্বনিত্ত হইতেছে । জননী যেমন মৃত প্রাণাধিক পুজের 
মৃদ্তি মানসনেত্রে দেখিতে দেখিতে, অশ্রুসিক্ত হুইয়াও, গভীর 

দুঃখের ভিতরে, কেমন একরূপ গতীরতর স্থখপান, অথবা হিন্দু 

বিধবা ফেমন মৃত স্বামীর দেবমুপ্ডি হৃদয় মন্দিরে অশ্রবিগলিত 

' নেত্রে আরাধন! করিয়া শান্তি পান, আমি তেমনি অগ্ ব্রাঁঙ্গণ 

গৌরবের স্থৃতি ধারণ করিয়া, প্রাণের ভিতর গভীর ছুঃখের মধ্যে 

গভীর সখ পাইতেছি--ঘোর অন্ধ রজনীতে দূরে দীপালোক 
দেখিন্ঠে পাইতেছি। মেই সুখময় অতীত কালের বিষয় ভাবিতে 
ভাবিতে কখন কথন বর্তমান ছুর্গতি ভুলিয়া যাই--তখন অতীত " 

কাল ধেন বর্মন হইয়া যায়, তখন অন্ধকার দূরে যাঁয,আননদের 
সা হৃদয় বিকীর্ণ হয়, তখন আশাচীন ও নিস্তেজ মন: 

ও মতেজ হয়। তখন আমি ব্রাহ্মণদিগের উর 

তেজ,ও অর্থ বুঝিতে পারি। : 
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গ্রাচীন ত্রাঙ্গণগণ, তিনগাছি হুম্ম সুত্রে কি কাণ্ড কারখানা” 
টাইকেরিয়া গিয়াছিলেন | তিনগাছি মার শ্বেত হুক্ম কৃত্রে, কি. 
চমৎকার ধীন্রজালিক ব্যাপারই মংসাধন করিলেন। 

হে হৃত্র, তোমার মহিমা, তোমার পবিত্রতা, তোমার প্রতা- 

পের ইয়ত্তা নাই। একদিন পবিত্র তপোবলে আর্চখবিগরণ 
তোমাকে ধারণ করিয়া পৃত হইয়াছিলেন। সংসারে এমন 
কোনও নক্ষত্র” যুক্ত ফিতা নাই, এমন কোনও উপাধিযুক্ত 
প্গাউন” নাই, এমন কোনও সম্মানস্চক চিহ্ন নাই, যাহার 
সহিত তোমার তুলনা হইতে পারে। তুমি দি, আই, ই,কে দি. 
এস, আঁই, রাজা, মহারাজা, আর্ল/ডিউক পদশৃচক ট্িঙ্গ অপেক্ষা 
অধিকতর উচ্চ, অধিকতর মহীয়ান্। তুমি ছুই হস্ত" মাত্র পরি- 
মিত হইয়াও, একটা! বিশাল সাহিত্য, উচ্চতম 'সভ্যত। একটা, 

সমগ্র মানসিক জগৎ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছ। তিনগাছি 

হৃত্র! তুমি দর্শন, তুমি কবিত্ব, তুমি বিজ্ঞান। তুমি জ্ঞান, «য় 

অনুভূতি, তুমি অনুষ্ঠান। তুমি শ্বেত, কেননা তুমি পবিত্র) 

তুমি সুক্ষ, কেননা, তোমার আধিপত্যের কারণ অতি হৃক্ম-. 

মানসিক*ও নৈতিক বল, স্লদরশী ব্যক্তিগণ তাহা মহজে অনু" 
ভব করিতে পারে নাঁ। পয়সায় তোমার মূল্য অতি অল্প, কেন: 

না তোমার শক্তি ধনমূলক নহে। কি আশ্চর্য্য কৌশলে, প্রাচীন 
' ক্রাক্মদগ্ণ, এই তিনগাছি স্তরের গ্রন্থি দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব 

সেই গ্র্থি খুলিতে পারেন নাই, চৈতন্তদেব সেই গ্রন্থি খুলিতে 

পারেন নাই, কোরাগ এবং বাইবেল দেই গ্রস্থি খুবিতে;পারে 
নাই। ইংরাজি শিক্ষাও সেই গ্রন্থি খুলিতে গারে নাই, তবে 

প্্ীরডিযান্" গরস্থর স্তায় কাটিবার চেষ্টা করিতেছে। হে ত্রাঙ্গণ' 
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গর! সেই গ্রন্থি কর্তিত হইবে কিনা, অতীত কালের একমাঞজ 
সুখ নিদর্শন নষ্ট হইবে কি না, তাহা তোমাদিগের উপর নির্ভর 

করিতেছে। তোমরা কি সহজে, উদাসীন ভাবে, সেই গ্রন্থি 
ছেদ করিতে দিবে? 

তোমাদিগের পিতৃ পুরুষের একমাত্র রক্ষিত পৰি ধনে 

তোমরা কি সহজে ইচ্ছাপূর্ববক বঞ্চিত হইবে? 
হেত্রাঙ্গ ভাই! আমি তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রকে সন্মান 

করি) তুমি কর্তব্য বোধে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া ধর্মের জন্ত 
ষে সহস্র কষ্ট শ্বীকাঁর করিতেছ, তাহার জন্ত আমি তোমাকে 

অন্তরের দহিত ভক্তি করি। তথাপি হে প্রিয় ব্রাহ্ম ভাই! 

যক্ঞোপবীতের প্রতি তোমার অনাস্থা আমি অনুমোদন করিতে 

পারিস্।-" আমি 'আজি কালির “নব্যহিন্দু” বা পপুনরুখানকারী” 

নহি বটে, সাম্যের উপাঁসক হইতে ইচ্ছা করি বটে, তথাচ আমি 
ম$৩। ত্যাগ করিয়া এই স্থত্র ত্যাগ্গ করিতে পারি না। যেমন 

কোনও প্রাণ স্বরূপ প্রিয়তম মৃত ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় আমাকে 

যে ম্বেছের স্বৃতি চিহ্ন সাদরে দিয়া গিয়াছেন, তাহা কখন 

ফেলিয়! দিতে পারি না, ফেলিয়া দিবার কথাটা শুনিলেও হৃদয়ে 
বড় বাজে, তাহা মনে করাও যেন পাঁপ বোধ হয়; €৩মনি 

আর্ধাধধিগণ, আমাদিগের পিতৃ পুরুষগণ, আমাদিগকে ষে 

স্থৃতিচিন্ন দিয় গিয়াছেন, যাহ! এত পবিত্র, তাহা ফেলিয়া দিতে ' 

পারি না, তাহা ফেলিয়া দিবার কথা মনে করিলেও প্রাণে 
ব্্থ পাই । ছুর্ভাগ্য সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, যেন এ সুত্র ধরিয়! 

রূপে বাচিয়া আছি, ছাড়িয়া! দিলেই ডুবিয়া মরিব, 
নীমুতার অতলম্পর্শ গহ্বরে নামিয়া যাইব। এই শুত্রে এখনও 
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ব্যাম, বান্মীকি, কপিল, পতঞ্জলি, কালিদাস, ভবসৃতি, আর্ধ্যতট 
ভাক্করাঁচার্্য, পরাশর পাথিনি, আমার সহিত গ্রথিত, তাহা 

অনুভব করিতে পারি। | 

না, আমর! যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিব না) জগতের উচ্চতম 

কুলে জন্নিয়াছি, তাহা ভূলিব না, যজ্ঞোপবীতের আবার যাহাতে 

সম্মান হয়, আবার যাহাতে তাহা! নূতন সাহিতোো, নূতন বিজ্ঞানে 
নৃতন দর্শনে, অমংশয়িত পবিত্রতা পুনর্বার জ্যোতির্শর ও 
পুজনীয় হয়, তাহার চেষ্টা করিব। | 

্রাহ্মণগণ পুরাকালের পুরোহিত ও শিক্ষক | পুরোহিতের ও 

শিক্ষকের প্রয়োজন জগতে চিরকালই থাকিবে। 

পৌরহিত্য সংসারে চিরকালই থাকিবে। ধাঁহারা, জ্ঞানে ও 

ধর্মে উন্নত, তাঁহারা! অজ্ঞান ও অধার্িকদ্িগকে চিরকালই 

উপদৈশ দিবেন। এই পৌরহিত্য যখন জ্ঞান ও ধর্ম ও স্তায় 

বিবজ্জিত হয়, তখনই কেবল সমাজের অহিতকর হয়) নতুব! 
নহে। আস্থন, ব্রাঙ্মণগণ, আমর! যাহাতে আবার মমাজের 

হিতকর পুরোহিত হইবার যোগ্য হইতে পারি, তাহার জন্ত 

চেষ্টা করি। 

সামা, তূদেববাবু ও চন্ত্রনাথবাবু। 

'. এদেশে প্রথমে যাহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, তীহাঁরা 

প্রায় সকলেই জাতিভেদের বিরোধী হইয়াছিলেন। কিন্তু 
মস্তি হিন্ু মাজে একটা পরিবর্ধন, পরিলক্ষিত হইতো ছ। 
কতকগুলি লোক ইংরাল্িশিক্ষা পাইয়াও জাতিতেঘের রা ১ 

ভগ্ন ছুর্দ সাস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন তীহার| মনে, 
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করেন, এখন চতুর্দিকে ধেরপ ইউরোপীয় সতাতা ও সাহিত্যের 
গোলা গুলি ছুটিতেছে তাহাতে জাতিভেদ স্বরূপ দুর্গ হিন্দুমমা- 
জের একমাত্র আশ্রয়, তাহার জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। 
তাহারা স্বদেশীয়দিগকে যেন তুরীনাদে বলিতেছেন ২ 

ভাই হিন্দু! খবরদার, জাতিভেদ দুর্ন ছাড়িও নাঁ। এ 
দুর্দ বড় কৌশলে নির্শিত। মন্ত্র পরাশর প্রভৃতি খবিগণের 
অপূর্ব 'এগ্রিনিয়ারি+ ইহাকে (জাতি) ভেদের মসলায় গড়িয়াও 
দুর্ভেগ্ক ও অজেয় করিয়াছে। তোমরা যদ্দি এই ছূর্গের 

নিগুঢ় তত্ব-প্ন্যান' একবার বুঝিয্া আয়ত্ত করিতে পার এবং 

স্ব স্ব বিভাগান্ুসারে অবস্থান করিয়া! ইহার রক্ষাকরণ পক্ষে যত্র- 

বান হও, তাহা হইলে বিলাতি শিক্ষার কামান ইহার কিছুই 
করিতে পারিবে না। আর যদি এই ছুর্দিনে এই ছূর্গ ছাড়িয়া, 

জাতিভেদশূন্ত সমতলক্ষেত্রে আয়া, জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, 

তাহা হইলেই মরিবে” 

এই দলের ছুই জন নেতা। মহাস্থা তৃদেব মুখোপাধ্যায় সাহার 
“সামাজিক প্রবন্ধ” নামক চিন্তাশীল গ্রন্থে ২২৮--২৪০পৃঃ) জাঁতি- 

ভেদ প্রথার গুণ-কীর্তন ও পোষকতা করিয়াছেন ॥ মহাপগ্িত 

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার মনোহর হিন্ুত্ব পুস্তকে 

(৩১৬--৩১৭পৃঃ) জাতিভেদ প্রথার অপার মহিমা ঘোষণা করিয়া 
ছেন। তৃদেব বাবু (জাতি) ভেদে মিল দেখিয়াছেন। চক্র 

বাবু (জাতি) ভেদে সাম্য দেখিক্লাছেন। কথাট। বিশ্ব জনক। 

কিন সার উইলিয়াম হামিপ্টন ঠিক বলিয়াছেন যে সংসারে 
এমন কোন মত নাই, যাহা কোনএ না কোনও দার্শনিক 
্মর্ঘন করেন নাই। উপস্থিত বিষয় 'তৃদেব বাবু ও চন্দ্রনাথ 
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বাবুর অধিকাঁংশ যুক্তিই আমি বুঝিতে পারি নাই। আধুনিক 
হ্নদ সমাজের প্রবর্তমান পরিবর্তনের মধ্যে, প্রচীন জাতিভেদের 
সারাংশ কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে, তাহাও আমার উপলব্ধি 
হয় নাই। 

যাহ! হউক, তৃদেব বাবুর ও চন্দ্রনাথ বাবুর কথা বিশেষরূপে 
ভাবিয়। দেখা উচিত। আমি ত্তাহাঁদিগের যুক্তি যথাসাধ্য 

আলোচনা করিব। কিন্তু কাহারও যুক্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা 

করিলে তাহার প্রতি অন্তরে গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব থাঁকিলে 

ও, প্রতিবাদের ভাষ! অসন্মানের ভাষা! বলিয়া সহসা বোধ হয়। 

তাই পূর্বের বলিয়া রাখিতেছি, তৃদেববাবু এবং চন্দ্রনাথ বাবুকে 

আমার শিক্ষক স্থানীয় মনে করি। তীহাদিগের রচনা পাঠ 

করিয়া আমি শিক্ষা লাভ করিয়! থাঁকি। | 

জাতিভেদ সমর্থনকারীদিগের মধ্যে ত্রীন্ষণ ও শৃড্র ছুই 
জ্তাতিই দেখিতে পাই। ব্রাঙ্গণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মহিমাতে 

মুগ্ধ হইবেন, যে বর্ণভেদমাহায্ম্যে তিনি মর নরদেহ ধারণ 

করিয়াও অমর সুুরগণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, * সেই 
বর্ণভেদের প্রতি বিপ্রগণের যে মজ্জাগত আসক্তি থাকিবে, তাহা 

বিচিত্র নহে। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষিত শৃদ্র ব1 অব্ান্ধণ হিন্দুদিগের 
মধ্যে যে কোনও কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বর্ণভেদ মহিম] কীর্তন 

করিতেছেন, ইহাই আশ্ষর্্য। প্রাচীনকালে অেতুত্রাঙ্ষণগথ 
জিত শূত্রদিগকে সমুদয় অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদিগের 

পায় দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়! দিয়া ছিলেন,ইংরাজ্ শীদনে,ইংবাজি 
শিক্ষায়, েই শৃঙ্খল খনি! পড়িয্বাছে। শুত্রগণ সাধ কীরয়া 

* ব্রাহ্মণ! যামিকাযন্তে তাষন্ত্ে তানি দেবতাঃ। (পরাশর) 
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আবার সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ব্রান্ধণের পদসেবা করিবার 
জন্ত যথার্থই কি লালায়িত হইয়াছেন? ইহীর উত্তর বর্ণতেদ- 
পক্ষপাতী শৃদ্রগণই দিতে সমর্থ। সে যাহা হউক, এখন, বর্ণ- 
ভেদের দোষ গুণ আলোচন! করিয়া দেখা যাঁউক। 

, অনেকে বলিয়া থাকেন “জাতিভেদ শ্বীকারে সাম্যের অপ- 

লাপ হয়” ভূদেব বাবু এই কথার উত্তর অতি সংক্ষেপে দিতে 
চাহেন। তিনি বলেন-_-প্যাহা নাই, তাহার অস্বীকারে কোন 
প্রকার অপলাপ হইতে পারে না। পৃথিবীতে সাম্য নাই। তিন 

সম্পূর্ণ সাম্য প্রভাবে বশ্ততা লোপ এবং বশ্ঠতার সম্মিলন এক- 

বারে অসন্তবপর হয়” (পৃঃ ২৩৭ ) এই উত্তরে আমার আপন্তি 

আছে। “পৃথিবীতে সাম্য নাই” ইহার দুই অর্থ হইতে পাঁরে। 

(১) এক 'অর্থ, পৃথিবীতে পূর্ণসাম্য নাই অর্থাৎ সাম্য কতক 

আছে (২) অপর অর্থ, পৃথিবীতে অপূর্ণসাম্য নাই। অর্থাৎ 
সাম্যের লেশমাত্র নাই। ১ম অর্থ অর্থাৎ "পৃথিবীতে (পূর্ণ) 
সামা নাই” এই অর্থ ধরিলে, তাহার উত্তর এই যে, পৃথিবীতে 

পূর্ণ সাম্য আছে এমন স্পষ্ট অসঙ্গত কথা কেহ বলেন নাই। 
যাহা কেহ বলেন নাই, তাহার প্রতিবাদ নিরর্৫থক। ২য় অর্থ, 

অর্থাৎ "পৃথিবীতে অপূর্ণ সাম্য বা সামোর লেশমাত্র নাই,” এ 
অর্থ ধরিলেও, ভূদেববাবুর কথাটা শ্বতঃই অমিদ্ধ, বুঝা যাঁয। 
যাহা হউক, জাতিতেদ যে সাম্যের বিরোধী, তাহা ভূদর বাবু 
সাহম পূর্বক শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্র বাবু এই শ্বতঃসিদ্ধ 
কথা কার করিতে চাহেন না। হিন্ুত্বের প্রতি ত্তাহার ভক্তি 

এমি প্রগাট যে, ছিন্দু ধর্মের ভিতর যাহা কিছু আছে, তীহার 

চোথে সবই ভাল, সবই নিখু'ত। হিন্দু ধর্মকে তিনি প্রেমিকের 
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চক্ষে দেখিয়াছেন। তাই তিনি দার্শনিক হইয়া'ও তাহ দার্শনিক- 
নেত্রে দেখেন নাই। প্রেমিকের নিকট প্রণয্থিনী জগতে সক- 
পের অপেক্ষা সুন্দর, বিধাতার ললামভূতা নিরূপম! স্থষ্টি। 
অন্যের চক্ষে যাহা খুঁত, প্রেম-রঞ্জিত-চক্ষে তাহ! সৌন্দর্য্যের 
লীলা, মধুরতাঁর তরঙ্গভঙ্গ । তাই, চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট, হিন্দুর 

জাতিতে, সাম্যের বিরোধী হওয়া দুরে থাকুক, সাম্যের অনুকূল 
ও পোষক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে । 

চন্্রবাধুর সাম্য-ব্যাখ্যা আলোচনা! করিবার পুর্বে “দাম 
শব্ষটার অর্থ কি,বিবেচনা করিয়া দেখুন । আমাদিগের আলোচ্য 

“সাম্য সম্বন্ধে ছুই অর্থ হইতে পারে। (১) সাম্যের এক অর্থ__ 

যাহার যেরূপ যোগ্যতা বা গুণ, তাহাকে তেমনি অধিকার 

দেওয়া, বা সম্মান করা । যথ। ধার্শিককে যথোঁচিত ভক্তি করা, 

জানীকে সম্মান করা। এই অর্থে ইংলগ্ডে সাম্য নাই, মার্কিনে 

সাম্য নাই, ব্রাহ্মণ ও শূত্রের ভিতর সাম্য নাই। মার্কিনে, ধনী ও 
নির্ধনের ভিতর যে ঘোর বৈষম্য, 217121)0 ৫0119 এর যে 

অপ্রতিহত প্রতিপত্তি আছে, তাহ মহাত্মা! ডিকেন্স মার্টিন 

চিজিলুয়িট নামক উপন্তাসে তাহার ব্যন্ন-ছুরিকায় ছেদন করিয়া! 

প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলগ্ডে, মার্কিনের অপেক্ষা বেশী বই 

কম বৈষম্য নহে। মার্কিনে ধনজনিত এক বৈষম্য; ইংলগ্ডে 

ধন ও উপাধিজনিত দ্বিবিধ বৈষম্য । হিন্দু সমাজে (বৈষম্য 
বর্ণভেদজনিত। শুদ্রের ও ব্রাহ্মণের সমান গুণ থাকিলেও শৃত্র 

ব্রাহ্মণের সমান অধিকার পান না। (২) সাম্যের আর এক 

অর্থ_যাহীতে প্রত্যেক ব্যক্তি সমভাবে অবুধে নিজের টক্তি, 

বুদ্ধি ও চেষ্টান্ুসারে ধন, জ্ঞান, ধর্ম, সুখ ইত্যাদি লাভ করিবার 
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সমান সুবিধা পাইতে পারে, মমাজের এরূপ ঘবস্থা। এই 
অর্থে মার্কিনে যে সাম্য পরিলক্ষিত হয় হিল সমাজে তাহা নাই। 

হিন্দু সমাজে ধনে ও শাস্ত্রজঞানে শুর্রের অধিকার নাই বলিলেই 
হয়। ন্ুতরাং ১ম ও ২য় ছুই অর্থেই ব্রাহ্মণ ও শূর্রে বৈষম্য । 
প্রথমতঃ কোনও শুদ্র গুণে ব্রাহ্মণের সমতুল্য হইলেও মান 
অধিকার বা সম্মান পান না। দ্বিতীয়তঃ শূদ্র সমান গুণ বা ধন 

বাজ্ঞান ইত্যাদি লাভকরণপক্ষে ত্রাঙ্মণের সমান স্থবিধ! পাঁন 
না। ইহাঁও যদি বৈষম্য না হয়, তাহা হইলে জগতে কুত্রাপি 
বৈষম্য নাই। তথাপি চন্দ্রনাথ বাবু বলেন গ্ৰর্ণভেদ প্রথার 

নিগুঢ় তত্ব বুঝিলে ইহাতে সমত্বের অসস্ভাব লক্ষিত হইবে না।” 
অর্থাৎ এই বর্থভেদে সমত্ব আছে, বৈষম্য নাই। তাহার 

যুক্তি)__লোকের ক্ষমতার প্রক্কৃতি ও পরিণাম ভেদে তাহাদের 
কর্মও বিভিন্ন হইয়! থাকে, এবং কর্থের বিভিন্নতা অনুসারে 
তাহাদের পদও বিভিন্ন এবং সমাজের সম্মান ইত্যাদির কম 

বেণী হইয় থাকে । কর্ম, পদ, এবং সম্মান ইত্যাদির বিভিন্নত| 

প্রকৃত সাম্য। * এই যুক্তি সগ্থন্ধে এই আপত্তি রহিয়াছে যে, 
শুর্রের ক্ষমতা ও প্রকৃতি ব্রাহ্মণের তুল্য হইলেও, শূদ্র “বর্ণতেদ 
প্রথার নিগৃঢ় তত্বের” প্রভাবে, তুল্য সম্মান পান না। 

পার্থিব অধিকার সত্বন্ধে শৃদ্র ও ত্রাঙ্মণের ভিতর যে বৈষম্য 
আছে, তাহা চন্দ্রনাথ বাবুকে স্বীকার করিতে হইবেই। কিন্ত 
চন্দ্রনাথ বাঁবু এই পার্থিব অধিকাঁরবৈষম্য, আধ্যাত্মিকতার দমত্ব' 

মিশ্রণে, সমীক্কৃত করিতে চাহেন। তাহার যুক্তি_-এক সমত্ব- 

ময় ব্ব-পদার্থ লইয়া! আধ্যান্মিকতা, অতএব যেখানে পার্থিবতার 
ক হিন্দু পৃঃ ৩১৪ । 



১১৬ প্রবন্ধ-লহ্রা । 

পরিহার এবং আধ্যাত্মিকতার আদর, সেখানে কি বাকি 

গন্ত, কি সমাজগত সকল প্রকার সমত্বের বৃদ্ধি এবং বৈষ- 

ম্যের বিনাশ। অর্থাৎ হিন্দুসমাজে আধ্যাত্মিকতা অধিক, 

আধ্যাত্মিকতা! ব্রহ্মমূলক, ব্রহ্ম সমত্বময় পদার্থ, সুতরাং হিন্দু 
সমাজে সমত্ব অধিক অর্থাৎ ব্রান্ষণ ও শুদ্রে বৈষম্য নাই। এই 

মুক্তির তাৎপর্য তাল বুঝিলাম না। প্রথমতঃ ব্রহ্ম সমত্বময় 

ইহার অর্ধ অতিশয় অশ্পষ্ট, দ্বিতীয়তঃ সমত্ব অধিক হইয়াও 

তাহা উচ্চ তিন বর্ণে আবদ্ধ থাকিতে পারে, শূত্রবর্ণ পর্য্যন্ত পু- 
ছিতে না পারে। | 

ইদানীং মার্কিনদিগের মধ্যে ক্রীতদাসগণ ইহার দৃষ্টান্ত । 
বন্ততঃ আমরা কোন জাতির উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যে অধিকার, 

স্বত্ব, সাম্য প্রভৃতি দৌভাগ্য দেখিতে পাই, সমুদয় সঞ্ধজাজে অর্থাৎ 
নিয়শ্রেণীর মধ্যেও তাহ! ব্যাপ্ত, সহসা এই অনুমান করিয়া লইয়া 

ভ্রমে পতিত হই। পেরিক্লিসের সময় যখন এথেন্ন নগরী 

মৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তখনও তাহার 

দাদগণের সংখ্যা, স্বাধীন আথিনিয়ানগণের সংখ্যার অপেক্ষা, 

অনেক অধিক। যখন বলি, এই সময় এথেন্স নগর স্থুথখ ও 

সাম্যে পরিপূর্ণ ছিল, তখন হতভাগ্য দাঁসগণের ছুরবস্থা শ্মরণ. 

রাখি না। যখন বলি, প্রাচীন ভারত, স্থখ দাম্যে পরিপূর্ণ 

ছিন, তখন হতভাগ্য বিজিত "শৃত্রদীনগণের শোচনীয় দশা 

'বিস্বৃতির অন্তরালে রাখিয়! দিই। 

তাইচন্ত্রনীথবাবু বলিয়াছেন--প্বর্ণতেদ অনুমারে যে পর্ঘিব 
অধিকারতেদ আছে, তাছাফে কিছুতেই বর্ণ মধ্যে বৈষম্যের 
কারণ বলিয়! গণ্য কর! যাইতে পারে না, সে কল অধিকার 
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বর্ণগুলিকে আপন আপন সুখ, সমৃদ্ধি এবং ভোগের নিমিত্ত 
দেওয়া হয় নাই, কেন না৷ পার্থিবতা ও পরিহার সকল বর্ণেরই 
সমান উদ্দেস্ত । অতএব সম্ভব এই যে, সমস্ত সমাজের রক্ষা ও 

মঙ্গলের নিমিত্ত সে সকল অধিকার দেওয়! হইয়াছে।” (হিন্দৃত্ 
পৃঃ ৩৩২ ) এখানে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, চন্দ্র বাবু তা! 

পূর্বেই মত্য বলিয়! ধরিয়! লইয়াছেন। জাতিভেদে “সমস্ত 

সমাজের” মঙ্গল সমভাবে রক্ষিত হয়, এই কথ! চন্ত্রনাথ বাবুর 

প্রতিপক্ষের 'লোকের! স্বীকার করেন না। তাহার! বলেন, 

দ্বিজগণের পার্থিব মঙ্গলের জন্য জাতিতে প্রথা দ্বারা শূদ্রগণের 

মঙ্গল থর্ধ কর! হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু নিজে স্বীকার করিয়া- 

ছেন দমূর্থ শূদ্র দাসত্বে আবদ্ধ এবং শাস্ত্াধ্যয়ন দ্বারা তবজ্ঞান 
লাভে অসমর্থ ।”* (পৃঃ ৩৩১) মূর্থতী, দাসত্ব বন্ধন, শান্্াধ্যয়নে 
অনধিকার, এইগুলি যে জ্ঞান, স্বাধীনতা, শাস্ত্াধ্যয়নে অধি- 
কারের স্তায় সমান মঙ্গলজনক, এই অদ্ভুত কথা বিশ্বা করিতে 
না পারিলে জাতিভেদে শুদ্র ও ব্রাঙ্গণগণের মঙ্গল দমভাবে 

রক্ষিত হইয়াছে, অথবা “সমস্ত সমাজের (সমান) রক্ষা ও মঙ্- 
লের নিমিত্ত (ব্রাহ্মণ ও শুদ্রকে অপমান ) অধিকার দেওয়া 

হইয়াছে” এই বোধাতীত কথা কেমন করিয়া মানিব ? 

মার্কিন পঙ্ডিত জন্দন বলেন--”[0)০ 0০0160০ 8170 01 

0০ 1181705851)8508. 15 06 90৩1 50001898190 0 

56151) 09916. 

এই কথা, ত্রাণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে আমি স্বীকার করি। 

কিন্ত শূত্রগণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে ত্রাহ্মণগণ যে “0৮৫ 
5 01 5610191) 06519. 
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চরম-স্বার্থ ত্যাগ প্রকাশ করিয়্াছেন,এই কথা কেমন করিয়া 
স্বীকার করি? . 

্া বর্দভেদের মূল ও হেতু । 

. যতদুর বুঝিয়াছি,জাতিভেদ সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর মত এই যে 

মৌলিক, বর্ণ-ভেদ অর্থাৎ মৌলিক কুলভেদ হইতে আকার ও 
প্রকৃতির পার্থকা হইয়াছে। আকার ও প্রকৃতির প্রার্থক্য হইতে 

ব্যবসার ভেদ হইয়াছে। * এবং ব্যবদার ভেদ হইতে জাতিভেদ 
হইয়াছে সুতরাং জাতিতেদ ত্রিবিধ ভেদমূলক (১) কুলভেদ, 
(২) আকার ও প্রক্কৃতিভেদ (৩) ব্যবমায়তেদ। জাতিভেদ 

এই ত্রিবিধ পার্থক্যজাঁত, তাই ভূদেববাবু বলেন “ভারতবর্ষের 
জাতিভেদ প্রণালীর মূল অতি গভীর এবং দৃঢ়; এই জন্ই ইহার 
বিরুদ্ধ-চেষ্টা বিফল হইয়া যায়” । ভূদেব বাবুর এই ব্যাখ্যাতে 
জাতিভেদ-মূলের গভীরতা ও দৃঢ়তার সম্যক্ কারণ দেখা যাইল 
না। ভারতবর্ষের জাঁতিভেদে যে বিশেষত্ব আছে, ভূদেব বাবুর 

ব্যাথ্যাতে তাহার হেতুনির্য় হয় নাই) কেন না, মৌলিক বর্ণ- 
ভেদ তাহার প্রধান কারণ নহে। মৌলিক বর্ণভেদ, অন্য 
অনেক দেশেও আছে। ইংলগ্ড গ্রীসে ইতালিতে ও মিসরে 

কত মৌলিক বর্ণ কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি সমাগত) কিন্তু কৈ, 
তাহাতে ত সেখানে ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত 

হইলনা। যদ্দি ইংলগ্ডের বা নব্য ইতালিতে, মিসরের বা নব্য 
গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মৌলিক তেদের বহুত্বের গ্রচুরতা 
সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে, তাহা হইলে না হয় তাহ ছাড়িয়া- 

 * ভূদেব বাবুর সামান্িক প্রবন্ধ পৃঃ ২৩৮। 
4 
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দিন) কিন্ত ইউনাইটেড ষ্েটসে, ইংরার্জ হইতে নিগ্রো গর্ত, 
কতদেশের কতজাতি একত্রিত হইতেছে, কত ভির ভিন্ন 

মৌলিক বর্ণ তথায় মিশ্রিত হইতেছে। তাহাদের বিবিধ 
আকারের ও প্রকৃতির কত পার্থক্য রহিয়াছে । তথাপি সেখানে 

ভারতবর্ষের ন্তায় জাতিভেদশ্গ্রথা প্রচলিত হইল না কেন? 
সেখানে “সঙ্করো নরকায়ৈব,” বর্ণসঙ্কর নরকের নিমিত্তই হয় 

এ মত প্রচারিত ও গৃহীত হইল না| কেন? দেখানে, যাহার! 

মোটেই সমবর্ণ এবং সমাকার নহে, তাহাদের মধ্োও বিবাহ 
হইতে পারে কেন? 

হিন্দুদিগের জাতিভেদ কেবল মৌলিক বর্ণভেদের উপর 

স্থাপিত নহে।,এই মৌলিক বর্মভেদের সঙ্গে জেতজি ভেদ অর্থাৎ 
রাজনৈতিক তেদ“মিলিত হইয়াছিল। এই রাজনৈতিক ভেদের 
উদ্দেশ্ত জেতৃগণের অথাৎ দ্বিজগণের প্রতুত্ব রক্ষাকরা। সেই রাজ, 

নৈতিক ভেদ পোষণ করিবার জন্ত মামাজি ক-ভেদ অর্থাৎ ব্যবসায় 

ভেদ ও বিবাহ-ভেদ বিধান করিতে হইয়াছিল । এবং এই সামা- 

'জিক ভেদ দৃঢ় ও চিরস্থায়ী করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে 

অনতিক্রম্য ব্যবধান স্থাপিত করিবার জন্, ত্রাহ্মণগণ ধর্সের 

ভিতর স্বার্থ প্রবেশ করাইলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রভূত্ব, অক্ষুন্ন 
রাঁখিবাধ় জন্য, মন, পরাশর, যাক্ঞবঙ্থ্য প্রভৃতি হ্াঙ্ষণ মিষ্ত্িগণ, 

কর্ণিক হাতে করিলেন) ব্যবস্থার উপর ব্যবস্থার ইষ্টক দিয়া 

অতি কৌশলময় মসলায় প্রাচীর গাঁখিতে লাঁগিলেন। ভিন্ন 

ভিন্ন প্রাতির মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের পর ছূর্ভেদ্য প্রাচীর 

গাথিয়া তুলিলেন। কেবল প্রাচীর গীখিয়! ক্ষান্ত হইলেন ন!। 
এই মৃকর প্রাচীর যে ত্রান্মণ, শূত্র দকল বর্শের হিতার্থে নির্শিত 
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হইয়াছে তাহা “শিক্ষা” স্বারা ক্রমাগত প্রচার করিতে 
লাগিলেন। 

এখন জেতা ইংরাজগণ,জিত্ত ভারতবাসীগণের উপর, কেবল 

রাজনৈতিক প্রতূত্ব করিতে ক্ষান্ত আছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ 

শৃ্ঘদিগের উপর কেবল রাজনৈতিক গ্রতৃত্ব করিয়া পরিতৃপ্ত 
হন নাই। ব্রাঙ্গণগণ রাজনৈতিক প্রতৃত্বকে এক প্রকার 
আধ্যাত্মিক গ্রতৃত্বে বিকশিত ও পরিণত করিয়! সেই প্রতৃত্ 
সর্বাঙ্গীন ও অনীম করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ যখন স্বার্থের 

জন্ত কোনও কায করেন, তাহারাও তখন বলেন যে, সকলের 

হিতের জন্ত, ইংরাজ ও ভারতবাঁপী মকলেরই মঙ্গলের জন্ট, 

তাহা করিতেছেন। কিন্তু সেই সব কথা আমরা .সকল সময় 

বিশ্বাস করি না। কেন না ইংরাজেরা আজিও উচ্চ শিক্ষার 

পথ বন্ধ করিয়া! দেন নাই, এখনও আমাদিগের জ্ঞানচক্ষু নষ্ট 

করিয়া, অন্ধ-বিশ্বীমের কূপে আমাদিগকে নিক্ষেপ করেন নাই। 
আমাদিগের ধনসম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছে 

বটে) কিন্তু আমাদিগের মস্তিষ্ণ, আমাদিগের বিচার-শক্কি, 

এখনও একবারে ইংরাজদিগের অধীন হয় নাই। তাই, ইংরাজ 

যাহাই বলেন, আমর! তাহাই বিশ্বা করিবার প্রয়োজন দেখি না। 
কিন্তু ব্রাঙ্ণগণ প্রথম হইতেই শূদ্রদিগের উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ 

করিয়া দিয়া, শূড্রদিগের মস্তিফকে আপনাদিগের মুষ্টির মধ্যে 
আনিয়াছিলেন। এই জন্ত ত্রাহ্মণগণ যাহা! বুঝাইলেন, অত শুর 
গণ তাহাই বুঝিল, ভাহাই মানিল। 

এখন আমরা! দেখিলাম, হিন্দুদিগের জাতিভেদ প্রথা, চতুষয় 
ভেদের উপর স্থাপিত) (১) বর্ণ বা বংশভেদ, (১) রাজনৈতিক 
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ভেদ) (জেতা ও জিতের মধ্যে যে প্রতেদ); (৩) সামাজিক 

ভেদ (ব্যবসায় ভেদ ও বিবাহ ভেদ) (৪) ধর্ম বা অপর 

ভেদ (যথ! দ্বিজদিগের সেবাই শূদ্রদিগের ্রহিক ও পারত্বিক 
মঙ্গল )। হিন্দুদিগের জাতিভেদের বিশেষত্ব এই যে, অন্য দেশে 
যে মৌলিক শ্রেণীভেদ, ফেবল রাজনৈতিক ও দামাঁজিক ব্যব- 
স্থার অন্তর্গত থাঁকে, হিন্দুগ্রণ তাহা তাহার্দিগের বিশাল ধর্মের 
অন্তর্গত করিয়া লইয়া, এই প্রথাটীকে বিচিত্রভাবে অনুপ্রাণিত 

করিয়াছেন? তাই হিন্দুিগের জাতিভেদের এত দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও 

দৃঢ়তা । 
(শব ননেহাচজখারট 

জাঁতিভেদের মূল। 

গ্রকৃত পক্ষে জাতিভেদ প্রথার সহিত ধর্মের দৃঢ়বন্ধনই 
হিন্দুজাঁতিভেদ প্রথার বিশেষত্ব । কোন না কোনও ভাবে সকল 

দেশেই চিরকাল জাতিভেদ বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু অন্ত 
দেশে জাঁতিভেদের সহিত ধর্পের যোজনা নাই। হিন্দুদিগের 

ভিতরে তাহা আছে। হিন্দু জাতিভেদ হিন্দুধর্দের বজ্তবন্ধনীতে 

রক্ষিত। এমন কি জাতিভেদই যেন হিন্দুধর্মের সিংহাসন 
অধিকার করিয়া বমিয়াছে। মহীশূরের "আদম সুমারিতে”, 
শ্রীযুক্ত নরসিম্মিয়েঙ্গারও ( [21891101017017221) ঠিক এই 

কথাই বলিয়াছেন টি 

"81000 01 500121 08519 65150 211 0551 01৪ 

০0110 2170. 15 211005£ ০০-৪৮৪] 10) 1701021) 65150610006, 

0৮৮17 0061 00801700155 21000820559) 1015 01 096 6210, 

52701, 11610)51 581)00101750) 1701 06120917060. 07 16181” 
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00. *ক্* 11 117012110565%€1 ০856 15 00391-8110100$) 

810 161085 ৪০091160 501) ৪]. 2905006000৩. 21] 9০০- 

8০73 0606 79০016 ৪9 10 901001876 1116101. আমি 

জাতিভেদ সম্বন্ধে এতদূর যাহা! ল্রিখিয়াছি, তাহার যৌক্তিকতা৷ 
যাঁহার! স্বীকাঁর করেন, ত্বাহাদিগের নিকট ভূঁদেব বাবুর অন্ান্ত 

যুক্তি আঁলোচনা করা বাহুলা মাত্র। তবে তৃদেব বাবু জ্ঞানী, 

চিন্তাশীল ও ধী-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি । তীহাঁর লেখনী হইতে যে 

কথা নিঃহ্যত হয়, তাহা বিশেষ আলোচ্য । তজ্জন্ত আমি 

তাহার আরও ছুই একটা যুক্তি আলোচনা করিব। 

তিনি বলেন :_ণ্যেমন গঙ্গীতে আসিয়া পড়িলে কল 

নদ নদীর জল গঙ্গাজল হইয়া যায়, তেম়ি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করি- 

লেই সকল লোক পবিত্র হইয়া উঠে”-_বুদ্ধদেবের এই কথার 

উপর নির্ভর করিয়া তাহার মতাবল্বীরা ব্রাঙ্গণদিগের প্রাধান্ত 

স্বীকার করিলেন না,সকল জাতির লোককে তুল্যমূল্য করিলেন, 
এবং সেইজন্য দেশের অনুপযোগী ব্যবহার প্রবর্তিত করিতে গিয়া, 

'আপনার! হীনবল এবং দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। রঙ্গ, 

উীন, তিব্বত প্রভৃতি যে সকল দেশে একবর্ণাত্মক লোকের বাস, 

তথায় বৌদ্ধধর্ম প্রবিষ্ট হইল, আশ্রয় পাইল এবং বদ্ধমূলতা৷ লাভ 
করিল” । (সামাজিক প্রবন্ধ পৃঃ ২৩১) | 

' : পরিষ্কার করিয়া বলিলে এই যুস্কির অর্থ, এই, কৌলিকবর্ণ- 

ভেদযুক্ত ভারতে জাতিভেদহীন বৌদ্ধধর্ম সফল হইল না, কিন্ত 
মৌলিকবর্ণভেদহীন (এক বর্ণাত্বক) বর্ষ,চীন, তিব্বতে জাতি- 

ভেদহীন বৌদ্ধধর্ম মফল হইল। অতএব ভারতে মৌলিক- 

বর্দতেদই জাতিভেদহীন বৌদ্ধধর্মের নিক্ষলত!র কারণ, অর্থাৎ 
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ভারতে' মৌলিক বর্ণভেদ আছে বলিয়া জাতিভেদ থাঁকিবে। 
এই যুক্তিতে প্রমাদ ঘটিয়াছে, একটী সহজ উদাহরণ দ্বার! তাহ 

দেখাইতেছি। হরি রুষ্ণবর্ণ, ভাহাকে কুইনাইন দেওয়ায় অর 

বন্ধ হইলনা। যছু গৌরবর্ণ, তাহাকে কুইনাইন দেওয়ায় জর বন্ধ 

হইঙ্গ। অতএব কৃষ্ত বর্ণ লোকের উপর কুইনাইন খাটে না, 
গৌরবর্ণ লোকের উপর কুইনাইন খাটে। এ যুজি যেক্প, 
ডূদেব বাবুর উল্লিখিত যুক্তি সেইরূপ নহে কি? আমরা জানি, 

বর্ণের সহিত্র' কুইনাইনের ফলাফলের কোনও সধন্ধ নাই। হয়ত 

হরির লিভার খারাপ হইয়াছে অথবা দেহের অন্য কোন যন্ত্র 
এককালে বিকৃত হইয়াছে, তক্জন্তই খাটিল না। সেইরূপ হিন্দু- 

সমাজের দেহের কোন যন্ত্র হয় ত বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে 
জাতিপাম্যবাদী 'বৌদ্ধধর্্ম সফল হইতে পাঁরিল না। (১) ভারতে 

মৌলিকবর্ণভেদ আছে, জাতিভেদ আছে । (২) তিববতে মৌলিক 

বর্তভেদ নাই, জাতিভেদও নাই। অতএব মৌলিক বর্ণতেদ 
'জাতিভেদের কারণ। এই যুক্তিতে হঠাৎ চটক লাগিতে পারে । 

হঠাৎ যেন বোধ হয়, এই যুক্তির প্রথম ভাগে মৌলিক বর্ণে 
সহিত জাতিভেদের নিত্য অন্বয় গ্রাদর্শিত হইল এবং দ্বিতীয়ভাগে, 

মৌলিক বর্ণভেদের ব্যতিরেকে জাতিভেদের নিত্য ব্যতিরেক 
দেখাক্স হইল। অর্থাৎ অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বার! যেন ভূদেব বাবু 
মনে করিয়াছেন, মৌলিক বর্ণভেদ এবং জাতিভেদের মধ্যে 
কার্য কারণ নববন্ধ প্রমাণিত হইল। কিন্তু একটামাত্র দৃষ্টান্তের 

বারা! কার্ধ্যকারণভূত অঙ্ছেগ্ত অন্বয় প্রমাণ হয় না, একাধিক ব| 
অনেক দৃষ্টান্ত দিতে হইবে। %1111 তাহার তর্কশান্্রে ষে 

প্রাথ-প্রণালীকে 2160১০৫. 06 515909976 বলিক়াছেন) 
॥ ্ 
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তাহাকে অন্বয়মূলক প্রমাণ বল! যাইতে পারে তাহার জক্ষণ_. 
[6 ৮০ 0? 17019 10508705501 015 701101101761701 

8106 175650250107 (এখানে জাতিভেদ) 125৩ ০011) ০70 

0170010502105 17) ০0101500) 095 01700105022 1 

৮010) ৪1006 ৪11 01১6 175917065 81:56 (এখানে ভুদেব 

বাবু বর্লিতে চাহেন, মৌলিক-বর্ণভেদ )15 61১৪ ০23৩ (০ 
৫76০) 01 006 £15517 0106100100700 11111510510. (৬. 

1, 2,422) * 

তৃদেব বাবুর অন্থয়মূলক দৃষ্টান্তে কেবল ভারতের জাতিভেদ 

স্বরূপ একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। আর কোনও দেশে 
মৌলিক বর্ণভেদ হইতে জাতিভেদ উৎপন্ন হইয়াছে,তাহা দেখান 
হয় নাই। বর আমি তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত পূর্ব প্রবন্ধে 
দেখাইয়াছি,যখা ইউনাইটেড-ষ্টেট.স্ (07150 56855) প্রদেশে, 
মৌন্লিক বর্ণভেদ সত্তেও (ভারতবর্ষের) জাতিভেদ নাই। ভূদেব 
বাবুর যুক্তিতে 2০0১০ ০৫ ££75617 প্রয়োগ পক্ষে 

ন্তান্ত আপত্তি আছে। কিন্তু সে কথ! যাউক। তাহার পর 
ভূদেব বাবুর যুক্তির (২) ভাগ অর্থাৎ তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে 

মৌলিক বর্ণভেদ নাই, জাতিভেদও নাই,ইহাকে ব্যতিরেক যুক্তি 
বলিয়াছি | 1111] যাহাঁকে 81509] ০01 01061610106 বলিয়াছেন, 

বোধ হয় ইহা তাহারই কল্পিত ছায়া। কিন্তু 1০000 ০? 
01951570৩ এর লক্ষণ কি, দেখুন--“]£ 21) 10091০ (ভারত- 

বর্ষ) 1) 110) 036 13000751000. 80067 17555068007 

(এখানে জাতিতে) ০০০০5 ৪70 ৪) 17509006 ( এখানে 

তিব্বৎদেশ) 17 91310 16(এখানে আবাতিভে্)০9 ০6 ০০০০৫) 
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11256 ৬৮৩17 ০1701175051 11 0011121017) 36৮৩ 016) (12 

076 0০০11106001 10.06 00061 ভোরতবর্ষ); 006 হোন 

০0101502006 1) ৮1110) 51076 00৩ ০1050817065 061 

(এখানে মৌলিক বর্ণভেদ্), 15 005 0600 01 009 02056) 01 

& 1)60955817 [810 06 09 08056 01 01) [01710170110 

৬০1], 0,423. 
এখন এই 1150)00 010166127০৪ প্রয়োগে ভূর্ণেৰ বাবুর 

যুক্তিতে মূলে প্রমাদ ঘটিয়াছে। কারণ, এই যুক্তি প্রণালীতে, 

দুইটা দৃষ্টাস্তে, একটা ভিন্ন অন্ত সমুদয় অবস্থা সদৃশ হওয়া চাহি। 
কিন্তু তারত ও তিব্বতে মৌলিক বর্ণতেদগত বিভিন্নতা ব্যতীত 

অন্ত নানাবিধ অবস্থার তারতম্য আছে। [11০১০ 06 01061- 

1709 বা! ব্যতিরেক যুক্তি-প্রণালী কিরূপ সহজে প্রমাণ হয়,তাহা 

দেখাইতেছি ; পক্ষী বাচিয়! আছে, তাহাকে কার্বলিক এসিড 

গ্যাসে নিক্ষেপ কর, সে মরিবে। এখানে আর সমুদয় অবস্থা 

এক বা! সদৃশ । কেবল বায়ু না হইয়া কার্বলিক এসিড্ গ্যাম এই 
তারতম্য দেখা যাইতেছে । স্থৃতরাং এই গ্যাসে যে পঙ্গীর মৃত্যু 
হইল, এই সিদ্ধান্ত গ্রশস্ত। 

আর এক কথা। এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক যুক্তি প্রণালী অর্থাৎ 
ঠ1০0)00 0£0166076116 ৪0 16000 ০1 010911006 

অথবা মিল (11111) যাহাকে 1010 0720)00 01 £19917610$ 

8170 410551706 * বলিয়াছেন, তাহ! অবলম্বন করিয়া সামা- 

* 11060011011) 15 006 09000 01 (106 ]0]/ 1060009 ০৫ 
45818010600 270 1010067600৩ :-- টু 

%]1 (0 0] 00016 17050005510 0800) 006 01760010610] 
০০০ 1) 0010 006. 01:0008501006 10) ০0000100. 00115 070 0 
[0016 10502008510 1101) 10 0025 1806 ০০০৪: 1720 17001177021 
000100017) 58০ 086 2050006 01 0381 01110010)521706) 016 01100) 
5121)06 1) 91110) 21076. 06 (09605 01150910065 ৫1997 15 005 
90606 01 006 02059 01 2 16065581902 01 075 ০9805630101) 
09001015007, ৬০1 1, 6,429, রি 



১২৬ প্রবন্ধ-লহয়ী। 

দিক প্রশ্ন মীমাংসা করিতে যাই, প্রায়ই বিষম প্রমাদে পতিত 
হইতে হয়। কারণ,মমাজতবে গ্রমাণের উপকরণ গুলি ইচ্ছানুমারে 
পরিবর্তন করা যায় না। তাই সমাজতত্বে একটা কোনও ঘট- 
নার কারণ সহজে স্থির হয় না। নানা জন মান! কারণ নির্দেশ 
করেন, তাই ভারতে বৌদ্ধধর্ম লোপের কারণ সধস্ধ ভৃদে বরাবু 
এক কথ বলেন, রমেশ বাবু আর এক কথা বলেন। তৃর্দেব 

বাবু বলেন যে, মৌলিকবর্ণভেদযুক্ত তারত-দমাজে, জাতিসাম্য 
প্রয়োগ করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে নিষ্কাসিত হইল । 
রমেশ বাবু বলেন 

300115]) £1900211) 0601160 0076 006 00000765 206: 

076 0101509168১ [0000 00 076 59076 %9% 85 000 01111001970 

06076 116 802. 1090 £9009115 10600176 ০0000601006 20010 

6100 ৮07৩0 005 17170051080 5610150৫010 (0৩ 0218৫00 

৮2116, 7000115 1001005 1017060 ৪. %295% 2110 0110)2102562016 

000) 01016 70715008000 0%/)1100 /85 80165 01 180 2/201)60 

10 6201) 10017251610 200 06০01 010 (116 16500106501 016 [96016 

2110 13000015 0910100101815 200 00115 190106160. [1016 8170 

[016 0) 731001)9-05110 80010015000. 0, 0010 20060 

10015 26001657010 11700000000, 0, 17.) 

তৃদেৰ বাবুর প্রদর্শিত যুক্তিটা যে নিতীত্ত অমূলক,স্বকপোল- 
করিত, তাহা আমি বিস্বৃতভাবে দেখাইলাম। সামান্য লেখকের 

যুক্তি সমালোটন! করিতে হইলে, যে স্থলে এক কথায় মারিতাম, 

ভৃদেৰ বাঁবু বলিয়া দন স্থলে কয়েক পাতা লিখিতে হইল। 

তৎগরে তাহার আর একটা যুক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা 

যাউক। ভূদেব বাবু বলেন "জাতিভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে আর 
একটা বথা বল! হয়। এই কথাটা খতিহামিক পরিণামবাদ 
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হইতে 'সমুডূত। কথাটা এই_"কোনও সময়ে, ইউরোপীয় 
সকল সমাজেই এক প্রকার জাতিভেদ প্রথ। প্রবন্তিত ছিল। 

এখনও সকল দেশেরই প্রতান্ত গ্রামাদিতে এ প্রথার কিছু ফিছু 
চিহব রহিয়া গিয়াছে। এ সকল গ্রামবাসীদিগের পুত্রের! স্ব 

স্ব 'পিতৃব্যবসায় অবলম্বন করে। এবং সমব্যবসায়ীদিগের 

সহিতই বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া থাকে। ফিস্ত এখন 

এই প্রথা কোনও বৃহন্নলগর বা দেশ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত 

নাই। অত্রএব সমাজ যে পরিণতি নিয়মের অধীন, সে নিয়ম 

জাতিভেদ প্রথার অনুকুল নহে-_এইজন্ত উহা এখন পৃথিবীতে 

অসাময়িক হইয়াছে এবং উৎসারিত হওয়া]! উচিত। এই কথার 

উত্তরে এই বলা যাঁয় যে, জাতিভেদ প্রথা যদি অন্যান্ত দেশের 

জাঁতিভেদ প্রথার ন্তায় কেবলমাত্র শ্রমবিভাগের প্রয়োজনে 
সমুডূত হইত, তাহা হইলে সেই সকল দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের 

& প্রথার পরিণতি তদন্রূপ হইত। উহা! আপনা হইতেই 
উঠিয়া যাইত” | (সাঃ প্রঃ ২৩৬ পৃঃ) 

তৃদেব বাবুর এই যুক্তি এই কথার উপর স্থাপিত যে,_যাহার 
প্রয়োজন নাই,তাহা আপনা হইতে উঠিয়া যাক্স। প্রয়োজন অর্থে 

(১) উপযোগিতা হইতে পারে । উপযোগিতা! অর্থে কি? যাহ! 

অবস্থা£িবশেষে তিষ্ঠিতে সমর্থ, তাহা সেই অবস্থার উপষোগী ) 

এবং যাহা অবস্থাবিশেষে তিষ্টিতে পারে না, অর্থাৎ “আপনা 

হইতে চলিয় যায়” তাঁহ। সেই অবস্থার উপযোগী নহে। অর্থাৎ 

তাহার প্রয়োজন নাই। ভৃদদেব বাবুর কথাটা এখন কি আকারে 
পরিণত হইল, দেখুন; যাহার প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ যাহা 

আপনা হইতে চলিয়া! ষাঁয়, তাহা আপন হইতেই চলিয়া যায়। 
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এই কথার কোনও সার্থকতা নাই। গ্রয়োষন অর্ধে (২) 
উপকারিতা হইতে গারে। এই অর্থে তৃদেব বাবুর কথা দীড়ার় 
যে,যে প্রথার প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ ষে প্রথার উপকারিতা 

(হুখদায়িতা ) নাই, তাহা আপনা হইতে উঠিয়া যায়। এ কথার 
একটা মস্ত হঠোক্তি রহিয়াছে, যাহা প্রমাণসাধ্য তাহা ধিন! 

প্রমাণে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কে বলিল 

যে, যখন প্রথার উপকারিতা নাই, তখন তাহা আপনা! হইতেই 
উঠিয়া যায়। আপনা হইতে উঠিয়া যায় না, ইহার ভরি তরি 
গ্রমাণ আছে। যদ্দি উপকারিতা-নুপ্ত প্রথা সকল আপনা হই- 
তেই উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে সমাজ-সংস্কার বা ধর্-সংস্কার, 
আইন-সংস্কার বা চিকিৎসা-সংস্কারের চেষ্টার প্রয়োজন হইত না। 
তাহা হইলে সমাজের মঙ্গলের জন্ত কোনও প্রথার বিরুদ্ধে কোন 

গ্রচারকের অবিরাম সংগ্রাম করিতে হইত না। সকলেই 
সময়ের আোতে গা ঢালিয়া দিক্বা ভাসিয়া যাইলে বেশ হইত। 

কোনও প্রথা সম্বন্ধে কাহারও বাঙ্নিষ্পত্তি করার আবশ্তক 

হইত না) উপকারিতা-বিধুক্ত-প্রথা নকল “আপনা হইতে উঠিয়া 
যাইত।” তৃদেব বাবুর মতে এখন হইতে কোনও সংস্কারক আর 
বলিতে পাইবেন না যে, “এই প্রথ। নিশ্রয়োজন, ইহার উপ- 
কারিতা নাই, অতএব ইহা উঠিয়! যাওয়া উচিত”। কেননা 

ভুদেব বাবু বলিতেছেন “দি প্রথ! নিশপ্রয়োজন হইত, তাহা! 
হইলে আপনা হইতেই উঠিয়া যাইত” | | 
কোনও প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকিয়া সমাজ-হদয়ে 

শিকড় নামাইলে, তাহার উপকারিতা চলিয়া যাইলেও, তাহা! 

অসাময়িক হইলেও তাহা অনেক স্থলেই“আপনা হইতে উঠেনা” 
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দীর্ঘকালে সেই প্রথা কেমন জমাট রীধিয়া যায় যে, তাহা পরি" 
বর্তন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। এবিষয় 385৩0: ভীহার 
[1105105 8700 £০1101০5 নামক উত্কষ্ট গ্রন্থে বিস্তৃত ও বিশদ 

ভাবে আলোচন। করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে প্রথা 

মান্নঘকে সতান্ষরে, সমাজকে উন্নত করে, সেই প্রথাই আবার 

অনেক স্থলে কালক্রমে অনমনীয় বা কঠিন হইয়া উঠে। সমা- 

জের প্রয়োজন অনুসারে তখন আর তাহাকে পরিবর্তিত বা 

নিফ্ষাসিত কতা যায় না। তখন প্রথা বা দেশাচার, যুঞ্জি বিচা- 
রের অতীত হুইয়। উঠে। এবং এই সময়েই সভ্যতার অবনতি, 

সমাজের অমন্গলের আরস্ত হয়। তিনি বলেন, যুক্তি বিরুন্ধ 
দেশাচারবস্তুতাই সমাজের অনিষ্টের মূল, সভ্যতা পতনের 
কারণ। 

ুক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল প্রাচীন প্রথা বা দেশাচার 

বা শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলিলে যে সমাজের অমঙ্গল হয়ঃ 

প্রকৃত ধর্মের হানি হয়, সভ্যতার. পতন হয়, তাহা! যে কেবল 

ম্েচ্ছ 3৪21১0£ বলিতেছে তাহ নহে, তাহা ভগবান্ বৃহম্পতিও 

বলিতেছেন £--"কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তৃব্যো বিনির্ণয়ঃ। 

যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্মহানি প্রজায়তে” ॥ এই যুক্তিহীন বিচার 
আমাধিগের দেশের সর্বনাশ করিয়াছে,গৌরবমন্ সভ্যতা হইতে 
আমাদিগকে হেয় ছুর্দাশায় নিক্ষেপ করিয়াছে। 

যাহা কিছু প্রাচীন, তাহান্তে লোকের কেমন একটা অচলা 

ভক্তি জন্মিয়া যায়। তাহা,অবস্থার পরিবর্তনে,নিতান্ত যুক্তিবিকদ্ধ 

হইলেও, লোকে তাহা। পরিত্যাগ করিতে চাহে না। অনেকে 

মনে করেন, এতদিন যে প্রথা চলিয়। আদিয়াছে, তাহ! পূর্বেও 
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যেমন সমাজের উপযোগী,এখনও দমাজের পক্ষে তেমনি উপঘোগী। 
অর্থাৎ এখন তাহা সমাজের পক্ষে অনুপযোগী হইয়াছে, তাহা 
কখন হইতে পারে ন!। তাহাদের যুক্তিটা এইকপ-_“এই বাটাটা 

যখন একশত বংমর পড়ে নাই, তখন ইহা এখনও পড়িতে পারে 

না”। আমি বঙ্গ করিতেছি না, মাধার লোক যথার্থ ইঁএই 
রূপ যুক্তিতে চালিত হয়। উদাহরণ স্থলে আমি এখানে একটা 
বাস্তবিক ঘটনা বলিতেছি। কতিপয় বৎমর হইল, এই দেশে 
কোনও স্থানে একটা প্রকাণ্ড অট্রালিকা ছিল। এই অক্টালিক! 

অতিশয় গ্রাচান, সম্ভবতঃ ইংরাজ খাদনের পূর্বে ইহা নির্শিত 

হইয়াছিল। সুতরাং ইহা! অত্যন্ত জীর্ণ হইরাছিল। তাহার 

গ্রকা্ড ছাদের একদিক পড়িব পড়িৰ হগরাতে, মেইথানের 

আড়ায় একটা দীর্ঘ বাতি শাল কাণ্ঠ দিয়া ঠেকো দিয়া রাখ! হইয়া 

ছিল। অনেক বংসর এই অবস্থায় ছিল। ক্রমে, বোধ 

হুইল, এই খুঁটিতে ছাদ রাখিতে পারিবে না, কোন দিন 

ছাদ বিকট শব করিয়া ভূমিসা হহবে। কোন পর্কোপলক্ষে 

প্রতিবত্মর ধ ছাদের নীচে লোকারণ্য হইত। এবং সেই দিন 

ছাদের নিকট তোপধ্বনি হইত। আমার ভয় হইল, যদি 
দিনে ছাদ পড়িয়! যায়, তাহা হইলে অনেক গুলি লোকের গ্রাণ 

ঘাইবে। তক্জপ্ত যাহাতে এ স্থানে জনতা না হব, তাহার চেষ্টা 

করিতে লাগিলাম। কিন্তু অনেকে বলিলেন “মহাশত, আমরা 

বহুকাল ছাদের এ থানটা এ. রূপ খুটি লাগান দেখিতেছি। 
এত দিন খন উহা পড়ে নাই, এই বনরই কি উহা পড়িবে! 

ভাহা কখন হইতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও 

ভন নাই। অধিকন্তু এখানে লোক না৷ আদিলে ধর্মহানি হইৰে।ঃ 
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আমি উত্তর করিলাম )-- 

"অধিক কাল এ রূপ জীর্ণাবস্থায় আছে বনিষ্কাই, ইঈ 

এখন পড়িয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা । ইহা সহজ কথা, জীর্ণ 
ছাদ কালাতিপাতে দৃঢ় হয় না; আরও জীর্ণ হয়। আর পত- 

নোনুখ ছাদের নীচে লোকসমাগম নিবারণ করাতে ধর্মহানি 
হইতে পারে ন]) ধর্মপালন করা হয়”। 

কিন্ত আমার কথা কে শুনে। যাহা হউক, লীন 
দেই অষ্টালিকার ছাদ পর্ব দিনের পূর্বেই একদিন, ঘোর শবে 
নুদুরস্থ স্থান প্রতিধ্বনিত করিয়া ভূমিসাৎ হইল। তখন সেখানে 

গিয়। দেখি, প্রাচীনতাপ্রিয় তার্কিকগণ নীরবে পরম্পরের মুখ 

নিরীক্ষণ করিতেছেন। কিছুদিন পরে সেই অট্রালিকাঁর সংস্কার 
বা পুননির্মাণ হইল । 

সামাজিক প্রথার ছাঁদও যখন এ রকম জীর্ঘ হয়, তখন & 
প্রথা প্রাচীন বলিয়া, অনেকে মিথ্যা সাহসের উপর নির্ভর 

করিয়া, তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। কিন্তু 

'এইক্নূপ জীর্ণ প্রথার নীচে অবস্থান করা কর্তব্য নহে। তাহা মহা- 

বিপদজনক | চিরকাল ঠেকে দিয়! পতনোনুখ প্রথাকে রক্ষা 

' করিবার চেষ্টা না করিয়া, বিপদ ঘটিবার পূর্বে তাহার সংস্কার বা 
পুননিন্্মীণ কর! কর্তব্য। একদিকে যেমন না বুঝিয়া, একদিক 

হইতে সটান পরিবর্তন করার চেষ্টা ভাল নহে; অন্ত দিকে 
তেমনি।বিচার না করিয়া শাস্ত্রের মন্্ম না বুঝিয়া, অথবা কেবল 

মাত্র শান্কের দোহাই দিয়া প্রাচীন সামাজিক প্রথা মাত্রকেই অক্ষুণ্ন 

বা. অপরিবন্তিত বাখিবার প্রয়াসও প্রমাদজনক | স্মুরাচার্য্য, 

এ] যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভূলিবেন না ১-- | 
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পকেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো! বিনি্ণয়ঃ১১ | 

মনে রাখিবেন-__ 

প্যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্মহানি প্রজায়তে”। | 
কেবলমাত্র প্রাচীন কথার বশীভূত অথবা কেবলমাত্র শাস্ত্রে 

বচনের উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ও অসাময়িক জাতিতে 
প্রথা রক্ষা করিবার জন্ত চেষ্টা করিবেন না। আমাদিগের জাতি- 

ভেদের ভিতর যাহা সার ছিল, তাহ! গিয়াছে । জাতিভেদের 

প্রাণবায়ু চলিয়! গিয়াছে,এখন আছে জাতিভেদের মৃতদেহ। সেই 
মৃতদেহ এখন পচিয়! খসিয়া পড়িতেছে। বিষময় বাষ্প উদ্গীরণ 

করিয়! সামাজিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। সত্য, পুত্রের মৃত্যু 

হইলে জননী তাহার মৃতদেহ ছাড়িতে চাহেন না। সেই মৃত- 

দেহকেও কোলে করিয়৷ রাঁখিতে চাহেন। কিন্ত কতক্ষণ তিনি 

সেই মৃত দেহকে ক্রোঁড়ে করিয়! রাখিতে পারেন? সেই প্রাণা- 

ধিক প্রিয়পুত্রের দেহ অবশেষে তীহাকে বিসর্জন দিতে হয়। 

সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাদেব তথাপি মায়াতে 

বিভোর হইয়া, সতীদেহ স্থন্ধে করিয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

মর্ধভূতের হিতের জন্য, নারায়ণের সুদর্শন চক্র. নির্মমভাবে 

সেই মতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া! ছেদন করিল। আমাদিগের 

দেশে ভৃদেব বাবু, চন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমিক 'মহাত্মা- 

গণ জাতিতেদের মৃতদেহ স্বন্ধে করিয়া, ইতিহাসের প্রাচীন 

গৌরবের স্থখময় স্থৃতিতে বিভোর হইয়া মহাদেবের স্চান্ন নৃত্য 
করিতেছেন। এই সকল মহাত্বাগণকে আমি আস্তরিক তক্তির 

সহিত নমস্কার করি। কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে 
ছে, এখন সুদর্শন চক্রের বড়ই প্রয়োজন । 



্রাচীন জাতিতেদের গুণ । 

প্রাচীন জাতিভেদের মধ্যে যে অনেক পরিমাণে উদারতা, : 

দয়া, মৈত্রী, সমাজজ্ঞতা ছিল, তাহা আমি স্বীকার করি। শু- 
গধ দান ছিল রটে) কিন্তুদ্বাসত্তবের ভিতর রাখিয়া, শৃত্রগণের 
প্রতি যতদুর সদয় ব্যবহার কর! যাইতে পারে, দ্বাসের গ্র্তি 
যতদূর দয়াদাক্ষিণ্য দেখান যাইতে পারে, হিন্ুশান্কারগণমি তাহার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্ান্ত্রকারগণ একদিকে যেমন পূদ্রদিগের 
সম্পূর্ণ বশ্তুতীবের বিধান করিয়াছিলেন, অন্তদ্দিকে ব্রাক্মণগণকে 

মৈত্রীমগ্রে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং ব্রাঙ্গণ্য- 

শ্রাসনে শূত্রজীবন পক্ষে, এই দয়ালালিত দাসত্ব নিতান্ত ছুঃসহ হয় 
নাই। এমুন কি, ইউরোপ ও মার্কিন দেশের সর্ব নিয়শ্রেণীর 
স্বাধীন দরিভ্বাযক্তিদিগের অপেক্ষা এই দায় শুদ্রগণের অবস্থা 
মন্দ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে অবশ্ত হিন্দুশাস্্রকার- 
দিগের ব্যাবহারিক প্রজ্ঞার প্রভৃত.পরিচয় পাওয়। যায়। কিন্ত 

তাই ৰলিয়া আমি, চন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্ষে মিলিয়া, বলিতে পারি 
না যে, জাতিভেদে বৈষম্য নাই । তৃদেব বাবুর কথায়ও স্বীকার: 

করিতে পারি ন! যে, ভারতবর্ষে জাতিভেদ বর্তমান আকারে 

সমাজের উপযোগী বা মঙ্গবজনক (সাঃ প্রঃ পৃঃ ২৪০ )। হিন্দু 
দিগেক্ প্রাচীন জাতিভেদের .যে .সরুল গুণ ছিল, তাহা. আমি 
খুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে গ্রস্ত আছি। পৃথ্ববীর সকল 
দেশেই ধনের দত্ত ও প্রতাপ বড় অধিক । ব্রান্গণ্যর্শে ধানের ুন্ধর্য 

দন্তকে অনেক পরিমাণে দমিত করিয়াছিল । প্রাচীন ভারতে. 

রান্ধণগণ সুশিক্ষিত, জানী ও পরম-ধার্শিক ছিলেন । গ্রোতরাং 
্রা্মণ সম্মানিত ও পুজিত হওয়ায়, শিক্ষা, জান 9. ধর বানি & 

১২ 
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পৃজিত হইত। এখনকার ঢ18690180) ধনগরভৃত অপেক্ষ। 

তখনকার 7181)10100007 (ত্রাহ্ণ প্রতৃত্ব) হয়ত ভাল ছিল। 

প্রাচীনকালের জাতিতেদে সম্ভবতঃ এমন কোনও দোষ নাই, 
যাহা আধুনিক জাতিভেদশৃন্ত ইউরোপীয় সমাজে কোন না 
কোন আকারে অবস্থিত নাই। জাতিভেদ মানুষে মানুষে ব্যব- 
ধান করিয়া দেয় বটে, ব্রাহ্মণ শৃত্রের সহিত আঁহার করিতে 
পারে না বটে, কিন্তু এখনও বিলাতে একজন লর্ড একজন 

ছোট লোকের সহিত আহার করেন না। জেতা! ইংরাজ জিত 

ভারতবানীর মহিত একত্রে আহার করিতে চাহেন ন!। ব্রাহ্মণ 

যতদূর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠভাবে শৃদ্রের সহিত মিশিতেন, ইংরাজ 

ভারতবামীর সহিত তত দূর আত্মীয় বা মমভাবে মিশেন না। 
শদ্রদিগের দাসত্ব নিবন্ধন ছুরবস্থা' কখনই বিন্াতের সোয়েটিং 
(55887 ) প্রণালীর অভিশ্রমী মজুরদিগের ছুরবস্থার মত 
কষ্টজনক হয় নাই। এবং এখন স্বাধীন বেকার মজুরের! ইউ- 
রোগে যেমন কষ্টভোগ করে, প্রাচীনকালে অধীন শুদ্রদামগণ 

কখন বোধ হয় তেমন কষ্টভোগ করে নাই । এমন কি এখন, 

জাতিভেদ বন্ধনমুক্ত বাবুরা চাকরদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার 

করেন, তাহাদিগের পূর্ব পুরুষের! জাতিতেদ মানিয়াও তাহার 

অপেক্ষা, অনেক ভাল ব্যবহার করিতেন। পুক্জ্যপাঁদ ক্ষিতীশ- 
. বংশীবনীচরিত প্রণেতা, তাহার একখানি গ্রন্থে ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়া! লিখিয়াছেন যে--"সে কালের কর্তারা জাতিভেদ মানিয়াও 

রর ভৃতযগণকে যথেষ্ট সমাদির করিতেন। তহাদিগের সহিত দাদা 
মীযা:ইত্যা্ি সম্পর্ক পাঁতাইিতেন। শৃড্র ভূতের শিশুসস্তানকে ৷ 
সোনে নইয়। ক্বদর দোহাঁগ করিতেন। এ কালের বাবুর! 
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সখ করিয়া কুকুর কোলে লইবেন, কিন্ত ভৃত্যশিষুদ্িগকে কখন 
কোলে লইবেন না, যেন চাকরের শিশু সম্তান কুকুরের অপে- 

ক্ষাও দ্বণার্থ ও অন্পৃশ্ত। কি শোচনীয় পরিবর্তন ! রান হি 
সমাজ ও আধুনিক খ্রীষ্টিয়ান সমাজের ভিতর এই একটা প্রভেদ 
দেখিতে পাই £-প্রাচীন হি্ুদিগের ধর্শশীস্ত্ে যতদূর বৈষম্য 
দেখিতে পাই, সমাজে ততদূর বৈষম্য দেখিতে পীই না। 
আবার গ্রীষ্টিয়ান ধর্শশাস্ত্রে যতদূর সাম্য দেখিতে পাই, সমাজে 
ততদুর সাম্য'দেখিতে পাই না| ইহার কারণ বোধ হয় ব্রাহ্মণ- 
গণ প্রভু হইয়াও ত্যাদী হওয়াই তাহাঁদিগের ধর্মের চরম সিদ্ধি 
মনে করিতেন। ইউরোপীয়গণ যেন প্রভু হইয়া ভোগী হওয়াই 
তাহাদিগের,জীবনের মুখ্য উদ্দেশ মনে করেন। ইউরোপের 

সাম্যে প্রতিযোগিতা! প্রবেশ করায়, ক্ষুদ্র বা বৃহদায়তনে,পর- 
স্পরের হিংসা! করাঁর সমান অধিকার ও স্বাধীনতা আছে,_-ফলে 

সাম্যের যেন এই অর্থ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের 

জীতিভেদ বৈষম্য, দয়াপ্রহ্তসহযোগিতাগুণে মংশোধিত হওয়ায় 

' একদিকে রক্ষা ও অন্যদিকে সেবার ভাবে পরিণত হইয়াছিল। 
হিন্নুশান্ত্রকাব্রগণ শিক্ষ। দিলেন যে «হে শুদ্রগণ ! বিধাতা তোমা- 

দিগকে দ্বিজগণের সেবার জন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। (ক) দ্বিজ- 
সেবাই তোমাদিগ্ের একমাত্র ধর্ম। ব্রাহ্মণের কাছে তোমার 
কোন অধিকার (খ) ও স্বত্ব নাই, তুমি ব্রাঙ্মণের দাস।” অন্ঠ 

(ক) শূডরত্ত কারয়োদ্ধানংক্রীতমক্জীতমেব বা। 
দাস্তায়ৈব হি সথষ্টোংসৌবরাহ্মণন্ত হ্বয়ভূবা। 

(মনু নং|৮অ৪১৩) 

(খ) শূদ্রানাং ছি শুশ্রষা গরোধর্ম প্রকীর্তিতঃ। 
ভন্তথা কুরুতে কিকিত্তভভবেতন্ত নিক্ষলম্ ! 

| (গরাশর ১৬১) 
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দিকে আবার শান্ত্রকারগণ ব্রাঙ্মণগণকে শিক্ষা দিলেন “হে ব্রাহ্মণ | 
দাসর আহার না হইলে তুমি আহীর করিতে পাইবে না (গ) 
ক দিকে বশ্ততা! ও সেবা, অন্তদিকে রক্ষণ ও পাঁলন। হিঙুরা 
যেন বিবেচনা করিয়াছিলেন যে "সকল লোক কিছু ঠিক সমান 

ইইতে পারে না। সকল লোক ঠিক সমান জ্ঞানী, সমান 
ক্ষমতাশালী হইতে পারিবে না। কেহ ছোট কেহ বড় হইবে। 

শ্রগণ ছোট হউক আমরা বড় থাকি । ছোট যে, সে বস্তু- 

ভাব স্বীকার করুক, বড়র আশ্রিত হউক, বড়র সেবা! করুক, 
বড়র সমান হইতে চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত থাকুক। তাহা হইলে 

ছোটতে আর বড়তে,সমাজের উচ্চলোকে ও নিয়স্রেনীর লোকে 
মাথা ঠুসাঠুসী হইবে না। অন্যদিকে যে বড় সে ছোটকে-_আশ্রিত 
দাসকে রক্ষা করুক, স্নেহের সহিত প্রতিপালন 'করুক। 

এই বৈশ্ত ও রক্ষাভাব প্রাচীন হিনুসমাঁজে পরিব্যাপ্ত ছিল। 
ব্রাহ্মণ ও শূত্রে, প্রভু ও ভূত্যে, স্বামী ও স্ত্রীতে, রাজ! ও প্রজায়, 

গুরু ও শিষ্যে-_সর্বত্রই একদিকে বগ্ঠতা! অন্যদিকে রক্ষা, এক- 
দিকে সেবা,অন্তদিকে লালনপালন। কেহ কেহ বলেন যে এই সেব! 

বিশ্ন্বং ব্রাহ্মণ: শৃত্রং দ্রব্যৌপদান মাচরেৎ। ৪ 
নহি তত্তান্তি কিঞ্চিৎ সং ভর্তৃহাধ্যধনো হি সঃ॥ 

(মন্থ সং ৮অ-৪১৭) 

(গ) “যে অন্ত ব্যক্তি অতিথি হইতে ভূত্য পর্যন্ত লোকদিগকে অন্ন 

ন! দিয়া আপনি ভোজন করে, সে জানে না! সে মৃত হইলে, পকুনি ও রুকুরেরা 

উরি ভরা 

(মনু সং ৩অ ১১৫) 
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ও রক্ষা সক ইউবোপের প্রাচীন নমাজেও অনেকটা ছিল। 

জানি নাহইতে পারে। কিন্তু রক্ষা ও বশ্ভার ছাতিয়া, 
আমরা যে আধুনিক সাম্যভাব গ্রহণ করিয়া, অধিকতর দুখী 
হইয়াছি, তাহাতে সংশয় আছে। আধুনিক সাম্যভাবের ভিতরে 

বৈষম্যের বিষ রহিয়াছে। আধুনিক সমাজে নিজ নিজশক্তি 

অনুসারে, সম্পত্তি ও স্থখলাত করিবার সকলের সমান অধিকার 
আছে বটে। কিন্তু বাহুবলই হউক, আর মন্তিক্ক বলই হউক 

সকলের বল সমান নহে। কেহ সবল কেহছূর্বল। সবল ও 
দুর্বল সমান চেষ্টা করিয়া অসমান ফল পাইবে । এখানেই 
বৈষম্য হইল। তাহারপর আবার প্রতিযোগিতা । প্রতি- 

যোগিতার* অর্থ অনেক স্থলেই সভ্যতার বেশে অসভ্য প্রকক- 

তির বিকাশক কার্ধ্য, কাঁড়িয়া লইবার ব| ঠকাইয়া লইবার পর- 
স্পরের অবিরাম চেষ্টা। এই অধর্মূলক প্রতিযোগিতা, 
সকল দেশেই বিষম বৈষম্য উৎপাদন করিতেছে। তাই 

(বিকৃত ), সাম্যনিনাদিত ইউরোপ ও মার্কিন বৈষম্যময়। প্রকৃত 

সাম্য বন্ত খুব ভাল, উহ! অমৃতত্বরূপ। কিন্তু ধর্মবিবর্জিত হইলে 
মৈত্রীশূন্ত হইলে, তাহা বৈষম্যময় হইয়া যায়, হলাহলে পরি- 

ণত হয়। আবার বৈষম্য জিনিন খারাপ বিষাক্ত পদার্থ । কিন্ত 

ধর্মসিক্ত হইলেই, তাঁহার বিষাক্ত তাব অনেক পরিমাণে উপ- 
শমিত হয়। 

গ্লাচীন জাতিতেদের যে গুণ ছিল, তাহা কতক আমি 

লিখিয়াছি। তাহার আরও গুণ ছিল। ইউরোপে ব্যবসায় 
সঙ্ঘ ([75269 10010) দ্বারা! (১) যে কার্ধ্য বা উপকার হইত, 

ভারতবর্ষে জাতিভেদ সেই কার্য করিত। এবং এখনও কতক 
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কতক করে। তবে ভারতবর্ষে জাতিভেদ বিচাব না করিগনাও, 
অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতি লইয়া একটী একটা ব্যবসার সঙ্ঘ গঠিত 
হইতে দেখা গিয়াছে। স্ুরাট, আহাম্মদাবাদ, প্রোচে ইহার প্রমাণ 
অদ্যাপি পাঁওয়। যাঁয়। (২) এক জাতির লোক পরস্পরকে সাহায্য 
করিত, অন্নাভাবে মরিতে দিত না, জাতিতেদ ইউরোপের দুদু" 

€8৪1 28950181105 89016055 “পরম্পর সাহাধ্য নমিতি” রূপে 

কাধ্য করিত। স্থতরাং ভারতে কখনও “পুয়র ল” (8০০: [9%) 

আবন্তক হয় নাই। (৩) প্রত্যেক জাতি তদন্তর্গত ব্যক্তিগণের 

চরিত্রের উপর কতকটা পুলিশের স্থায দৃষ্টি রাখিত ; কেহ কোনও 

দুম করিলে, বা বিবাদ উপস্থিত হইলে, এখনকার মত দ্বণিত 

মোকর্দিমা হইত না) অপরাধীর ব1 বিবাদীর স্বজাতীয়গণ মিলিয়] 

তাহার দণ্ড বা মীমাংসা করিয়া দিত) দণ্ড করিতে হইলে 

জরিমানা করিত অথবা জাতিচাত করিত। সুতরাং এই 
জাতিতেদ প্রথার ক্রিয়াতে, কয়েকটা কার্ধ্য সংসাধিত হইত । 

(১) সাম্যবাদী, “সোমিয়ালিষ্টিকদিগের” পরস্পরকে সাহাধ্য) (২) 

কতকট। দীনছুঃখ মোচন ব্যবস্থার “পুয়র ল”র কার্ধ্য) (৩) 

পুলিশের তত্বাবধায়িত1 এবং সালিশের পুর্ণ বিকাশ। 

কোনও কোনও পাঠক হয় ত জিজ্ঞাস! করিতে পারেন যে, 

জাতিভেদ প্রথার এত গুলি সুবিধা ছিল, তাহা আমর! 'ত্যাগ 
করি কেন? বর্তমান জাতিভেদ প্রথা রাখি না কেন? এই 

কথার উত্তর দিতে যাইলে, আর একটা বা দুইটা প্রশ্ন ছ্জামা 

করিতে হয়। 

আমাদিগের দেশে পূর্ধকালীন জাতিভেদ প্রথা আজিও 

আছে কিনা? জাতিভেদের সারাংশ যদি চলিয়া গিয়। থাকে, 
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ডাহাহইলে তাহা আবার ফিরাইনা আনা যায় কিনা 1 ইহাই 
উপস্থিত গ্রশ্ন। 

উত্তর। প্রাচীন কালে যে জাতিভেদ ছিল, রা সেই 

জাতিভেদ এখন আর আমাদিগের সমাজে নাই। তাহা এখন 

আর কোনও মতে ফিরাইয়া আনা যায় না। | 
এখন যে জাতিভেদ আছে, তাহা প্রাচীন কালের জীঁতিভেদ 

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত। অথবা! তাহা প্রাচীন জাতিভেদের 
মৃত ও গলিত দেছ। 

প্রাচীন জাতিতেদে নেতৃবাঙ্গণগণ, সমাজের সাহেব ছিলেন; 

জিত শুদ্রগণ ব182675 “নিগারস্ঠ ছিল। এখন ব্রাহ্মণ ও শুদ্র 

উভয়েই সমভাবে “নিগারম্” পদবাচ্য। পূর্বে ব্রাহ্মণগণ, সেবা 

শ্বৃত্তিরাখ্যাত1 হ্মাৎ তাং পরিবর্জয়েৎ (ক) এই মন্থু বচন মনে 

রাখিয়া, কখন চাকুরী স্বীকার করিতেন না। এখন ব্রাহ্মণ কুল- 

তিলক-গণ সেই “নেব! শ্ববৃত্বিরাখ্যাতা”সেই কুকুর বৃত্তি 
চাকুরীর জন্ত লালায্িত। মন্থু ও যাজ্ঞবক্ক্যের বংশধরগণ অস্ 

'শনেচ্ছপদলেহন করিয়া রজতম্ধা আস্বাদন করিতেছেন। 

পূর্বে ত্রাহ্মণগণই কেবল সমাজের শিক্ষাদাতা ছিলেন। এখন 
ইংরাজ শিক্ষাদাীতা। এখন ব্রাঙ্ণ ও শুদ্র উভয়ই একাসনে 

বসিয়া ইংরাজের পদপ্রান্তে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে । এবং এখন 
অনেক সময় শুদ্র ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিতেছেন। কেবল ইংরাজি 

বিদ্যা নহে, বেদাদি বিষয়েও ব্রাহ্মণ, শুদ্রের গ্রন্থ পড়িয়া শিক্ষা- 

লাভ করিতেছেন। পুর্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কাহারও মুখা- 

পক্ষ! না করিয়া ব্যবস্থা দিতেন। এখন টাকা দিলে সব 

(ফ) সেবা ফুক,রবৃতি,ত্রা্গণ কখন করিবে না। মনু--৪অ-%। 
ঞঁ 
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ব্যবস্থাই পাওয়াযায়। ব্রাহ্মণ এখন জেতা! নহেন, শিক্ষক নছেন, 

বারস্থাপক নহেন, স্বধর্মে রত নছেন, নিত্য “ভয়াবহ পরধর্দে” 
রত। এবন্িধ ব্রাঙ্মণগণ কি ব্রাহ্মণ জাতির পূর্ববকালীন, শ্রেষ্ঠত্ব, 
প্রতৃত্ব, সশ্নীন ও অধিকার রক্ষা করিতে পারেন? ন1। পুরা- 

কালের ব্রাঙ্মণজাতি, বঞ্ছিম বাবু, ভূদেব বাবু, ও চন্ত্র নাথ বাবু 
ধাহাদিগের গৌরব মানস-মন্দিরে ধ্যান করিয়া, ভক্তিভাষায় 
পুষ্াঞ্জলি দিয়া পুজা করিয়াছেন, তাহারা আর বিদ্যমান নাই) 
তাহাদিগের উপযুক্ত বংশধরও নাই। যাহার! জীবিত আছে 
তাহারা, তুলনায়, প্রাচীন ব্রাহ্মণ কুলের কুলাঙ্গার মন্তান। পূর্ব 
পুরুষগণের শিক্ষা! নাই, জ্ঞান নাই, পবিত্রতা নাই, স্বাধীনতা 

নাই, তেজ নাই, ত্যাগ ্বীকার নাই-_কিন্তু তাহারা পুর্ব পুরুষ- 
দিগের প্রতৃত্ব চাহে। শক্তিহীন প্রতূত্ব জগতে কবে কোথায় 

ছিল? নির্বোধ ত্রাঙ্মণগণ দত্ত ত্যাগকর, অভিমান ত্যাগকর, 

অলীকতা ত্যাগকর | পূর্ব পুরুষের দোহাই দিয়া আর চলিবে 
না। প্রাচীন ব্রাহ্ষণ্যধর্ম, প্রাচীনজাতিতেদ চলিয়! গিয়াছে। 

প্রাচীন জাতিভেদ চলিয়া যাঁয় নাই কি? প্রকৃত ব্রাহ্মণ শ্রেণী 

আর নাই। ব্রাহ্মণহীন জাতিভেদ-_মন্তকহীন দেহ--অথবা 
নীয়ক হ্যামলেটহীন নাটক হ্যামলেট । €কবল যে ব্রাহ্মণগণ 

্বধর্শ ত্যাগ করিয়াছে, তাহ! নহে। হিন্দু সমাজের 'অন্যান্ত 
জাতিও নিজ নিজ ব্যবসা ত্যাগ করিতে আরম্ত করিয়াছে। 

সুতরাং জাতিভেদে দ্বিজ ও শু্রগণের মধ্যে জেতৃত্তিভেদ 

আর নাই, জ্ঞান ও চরিত্র ভেদ আর নাই, ব্যবসার ভেদ আর 
থাকিতেছে না, ধর্মভেদ আর নাই। তবে জাতিভেদের আর 

আছে কি? বিবাহ ভেদ। এই বিবাহ ভেদের ভিভি কি? 



অত্যাসজাত সংস্কার ও মিথ্যা অভিমান। এই কার ওতি- 
মান সহজে যাইবে না। মন্ম্বষদয়ের দ্বাভাবিক ছূর্বলত এই 

অভিমানের পোষক। আর দীর্ঘকালের সংস্কার দীর্ঘকাল স্ারী 

বিলাত যাত্র!। 

প্রাচীন জাতিভেদ এখন আর চলিতে পারে না। বর্তমাম 
জতিভেদেও দেশের মঙ্গল নাই, উপকার নাই কিন্তু অপকার 

আছে। প্রত্যুত ইহাতে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। ইহ! 
কপটতা, ভণ্ডামি, হিংসা, দলাদলি প্রভৃতি জঘন্য ব্যাপারের জন্ম- 
দাতা ও পোষক হইয়াছে, উদাহরণ স্থলে আমি এখানে বিলাত 

তর উল্লেখ করিতেছি। 

তৃদেব বাবু জ্ঞানী ও চিন্তাশীল, তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রক্ষণ 

প্রয়াসী, (হিন্দু ধর্ম মণ্ডলীর শিরোমণিছিলেন,লাহেবিয়ানাতে 

তাহার প্রগা্ঠ ঘ্বণা। আধ্য শাস্ত্রের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা” 

সম্পন্ন ছিলেন। এই তৃদেব বাবু বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে কি বলি- 
ঝ্লছেন, প্রাচীন ও নব্যহিন্দু সকলেরই শ্রোতব্য। তিনি তাহার 

"সামাজিক প্রবন্ধ* নামক সারবান্ গ্রন্থে বলিয়াছেল 
“দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানয়ন ছুই প্রকারে হইতে 

পারে। এক, ম্বদেশের মধ্যে কতকগুলি. কলকারখানার 

প্রতিষঠীপুর্বক তাহাতে বেতন ভোগী শিল্প বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয় 
লোক নিযুক্ত করিয়! সেই সকল লোক দ্বারা, দেশীয় লোক 

'দিগেক্ক শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া । অপর, 

কতকগুলি দেশীয় লোককে ইউরোপে প্রেরণ, বিজান ও শিল্প 

শিক্ষা হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন কর1। এই ছুই উপায়ের 
মধ্যে জাপানীয়েরা স্বদেশে খিতীয় পথটা লইয়াছে। চীনিয়েরা 
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কিয়ৎপরিমাঁণে প্রথম পথটা অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের : 
উভয় পথই যুগ্রপৎ অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া বোধহয় । 

তবে ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অনবরত 
ছাত্রদিগকে ন! পাঠাইয়! যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র 
নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহার! দেশে প্রত্যাগত হইয়া! শিক্ষাদান 

কাধধ্য নির্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়। বাছিয়া এইরূপ 
লোকই পাঠান উচিত”। (পৃঃ ৩০১) 

ইহ! পড়িয়া কি বোধ হয়? হিন্দুর পক্ষেও বিলাত যাওয়াতে 

দোষ নাই। বরঞ্চ বিশেষ প্রয়োজনে যাওয়াই কর্তব্য, ইহাই 
ভৃদেব বাবুর মত বলিয়! বেশ অনুভব হয়। শ্বদেশপ্রিয়, প্রা 

ভৃদ্দেব বাবু যাহা বলিতেছেন, তাহার প্রতি হিন্দুমমাজ ও ধর্ম 

মগডলী প্রনিধান করুন) এবং দেশের উপকারের জন্য যে 

বিলাত যাঁওয়। হইতে পারে, তাহা অল্লান মুখে স্বীকার করুন্। 
ভৃদেব বাঁবু যে কথাটা বলিয়াছেন, তাহ! সত্য ও অতি সহজ, 

কথা। ক্ষিস্ত ভূদদেব বাবু সমাজজ্ঞ। তিনি জানেন সমাজে 
অনেক লোক আছেন, যাহারা অতি সোজা কথাও শীঘ্র বুঝেন 

না। অথব| সংস্কার দোষে, বুঝিয়াও স্বীকার করেন না। প্রথা- 

বিরুদ্ধ অমিশ্রিত সত্যকথা! এই মকল লোকের নিকট বড় তিক্ত 
ও অসহনীয়। প্রিয় উপকথা অপ্রিয় সত্য কথার সহিত 10186 
ব৷ মিশ্রিত করিয়। না দিলে তাহারা! তাহ! সেবন করিতে চাছেন 
না। তাই, বোধ হয়, এই সকল লোকের মন রক্ষা রানির 
ভূদেব বাবু বলিতেছেন £_- 

“আমোন প্রমোদ, বহাছুরী, সভাস্থাপন ও বক্ততাদি করিবার 

জন্ত বিবাতধাত্রা স্ব্ধে শান্তর ও দেশাচাঁর উভয়ই বিরুদ্ধ। শিলপ- 
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বিদ্যাদি সমানয়নের জন্ত বিলাতঘাত্রা সমান্ধের প্রতি সম্পূর্ণ 
তক্তিনম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে” । (পৃং ৩০১) ৯ 

সভাস্থাপন বা বন্তৃতা করিবার জন্ত বিলাতযাত্রা নিষিদ্ধ, 
আর শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্ত নিষিদ্ধ নহে, এই ব্যবস্থা- 

টুকু 'ভৃদেব বাবু হিপ শাস্ত্রের কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করি- 
যাছেন, বলিতে পারি না। তিনি তাহার ব্যবস্থার কোনও 

প্রমাণ দেন নাই। তাহার বাকা মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া, 

আধখানা বিলাতযাওয়া আধখানা বিলাত দা! যাওয়ার কথ- 

ধিঃৎ অশ্রুতপূর্ব মতটী আমর! গ্রহণ করিতে অসমর্থ! তিনি 
বলিতেছেন $-- 

হিন্দু শ্রীন্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার প্রকৃত সৎকার্ধ্যের 
ব্যাঘাতক নূহেন”। 

বোধ হয়. এইটী তাহার যুক্তি ।__কিন্ত এই যুক্তি বড়ই 
অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। যুক্তিটা বিস্তৃত ভাবে লিখিতে 

যাইলে এইরূপ হয় )-- 
' (১ “হিন্দুশান্ত্র ও মমাজ কোন প্রকার সংকার্ধের ব্যাঘাতক 

নহে”। “শিল্বিদ্যাদি সমানয়নের জ্বন্য বিলাতযাত্রা” প্রকৃত 

'*সৎকার্ধ্য, | (৩) অতএব হিন্দুশান্ত্র ও সমাজ শিল্পবিদ্যাদি 
সমানয়নের জন্ত বিলাতযাত্রার ব্যাঘাতক নহে। এই যুক্তির 
দৌষ এই যে, ইহার প্রথম নক্গ সত্য হইতে পারে ন!। 

মনুষ্ঠু যতদিন দেবতা না হইবে, যতদিন সকল বিষয়ে পূর্ণতা 
প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন প্রত্যেক শাস্ত্র প্রত্যেক সমাজ কোনও, 
না! কোনও সময়ে প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক হইবেই হইবে। 
যদি বলেন যে, হিন্দুশান্ত্র ঈশ্বরবাঁকায, অতএব তাহা অন্রীস্ব, 
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দিগের মানস চক্ষে উপস্থিত হইতেছে, তাহ! কেমন করিয়! 

বিগ্রাস করিব? সুতরাং ইহা! সহজ কথা যে, ঈশ্বর বাক্য 

অন্রান্ত। ধর্শাস্ত্র ঈশ্বরবাক্য। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র অভ্রাস্ত ভাবে 
কোন জাতির নিকট উপস্থিত হইবার উপায় আজিও হয় নাই। 
ধেঞ্নতির বা যে ব্যক্তির জ্ঞান ও চরিপ্র-ির্ধলতা যত অধিক 
হইয়! থাকে, সেই জাতির বা সেই ব্যক্তির ধর্মশান্ত্র গ্রহণ করি- 

বাঁর বা বুঝিবার ক্ষমতা সেই পরিমাণে বদ্ধিত হইয়া! থাকে, 

অর্থাৎ দকল সমাজেই ভ্রান্তি কম বা! বেশী মাত্রায় আঁছে। সকল 

সমাজেই সময় সময় ভ্রান্তি হয়,সময় সময় ত্রান্তি হইয়। মতকার্য্যের 

ব্যাঘাত হয়। “হিন্দু সমাজ বা হিন্দুশান্ত্র (কখন কোন সময় ) 

সৎকার্্ের ব্যাঘাতক নহে” ইহা! পক্ষপাতী, অসম্ভব *ও অশ্রদ্ধেয 
কথা। তূদেব বাবু যদি বলিতেন যে, হিন্দু শাস্ত্রের.ও সমাজের 

কখন প্রকৃত সৎকার্যের ব্যাথাতক হওয়া উচিত নহে, কেন ন৷ 

ধর্শ, সমাজ রক্ষার জন্য,তাহ! হইলে তাহার কথা আমরা বুঝিতে 

পারিতাম। কিন্তু “হিন্দুশান্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার প্রকৃত মৎ- 

কার্য্যের ব্যাঘাতক নহে” এই কথাসহজসত্যবিরোধী ও অলীক। 
সুতরাং ভৃদেব বাবুর যুক্তির প্রথম ভাগেই প্রধান অঙ্গেই প্রমাদ 

ঘটিয়াছে। তাহার পর যদ্দি তাহা তর্কস্থলে শ্বীকাঁর করা যায়, 

তাহা! হইলেও সৎকার্ধ্য মাত্রই হিনদুশাস্ত্রের অনুমোদিত, তাহা 
শ্বীকার করিতে হয়। এখন কোন্ বার্য্য সৎকার্ধ্য, আর কোন্ 
কার্ধ্য সৎ কাধ্য নহে, ততসম্বন্ধে বুদ্ধিমান লোকেরও মতভেদ 
হুয়। কংগ্রেসের জন্য বিলাত যাত্র! ভূদেব বাবুর মতে বোধ 

হয় সংকাধ্য নহে। কারণ তাহা! “বক্ত.তাদির” অন্তর্গত, কিন্ত 
বদ্ধিষান ও বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত উমেশন্্র বন্যোপাধ্যায় ও ধীমান্ ও 
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্বদেশহিতশ্রমী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর মতে তাহা সংকাধ্য। আর 

বাক্যবল যে একটা প্রকৃত বল, তাহা বঙ্কিম বাবু তাহার 

“বাহুবল” ও “বাক্যবল” নামক প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেমি। 

সন ১২৯৯ সালে কংগ্রেসের জন্য বিলাতযাত্রা সৃষ্বন্ধে যে আন্দো- 

লনপ্হয়, তৎসম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত “হিতবাদী” সংবাদ পদে 

প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বঙ্কিম বাবু অকুতিত ভাঁবৈ, 

অসংশয়িত ভাষায় বিলাত যাত্রার পক্ষ মমর্থন করিয়াছিলেন। 
তগ্রেসের জন্য বিলাত যাত্র! যে পৎকার্ধয নহে, এরূপ মত 

প্রকাশ করেন নাই, বরঞ্চ কংগ্রেসের জন্য যাওয়! ভাল, এই 

তাহার মত, তাহাই বোধ হইয়াছিল । বিদেশে যাওয়ায় একটা 
বছদর্শন হয়। এমন কি, যে জাতি সভ্য ও দিন দিন শ্রীলাভ 
করিতেছে, তাহার পক্ষেও বিদেশ দর্শন উপকারী, উৎমন্ন, 

পদাবনত আধুনিক হিন্দু্দিগেরত কথাই নাই। ধনবৃদ্ধির 
জন্যই লোকে বাণিজ্য করে। কিন্তু এই বাণিজ্য হেতু 
ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা একট। মহত্তর উপকার হইয়া থাকে। বাণিজ্য 

করিতে গিয়া লোকে বিদেশীয় আচার ব্যবহার দেখিতে পায়) 

তাহা ম্বদেশের আচার ব্যবহারের সহিত তুলনা করিয়া ভাল 
মন্দ বিচার করিতে পারে । অন্তদেশের আচার ব্যবহার দর্শন, 

উন্নতির উৎম খুলিয়! দেয়। এমন কোন দেশ নাই,যাহার অন্ত- 
দেশের নিকট কিছু শিখিবার নাই। এমন কোনও মমাজ নাই, 
যাহাক্ু চরিত্রের কোনও না কোন অংশ অন্ত সমাজের অপেক্ষা 

নিক্কষ্ নহে, অন্যসমাজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সংশোধনীয় নহে। আমর! 
যাহা বলিতেছি, বদি তাহা মনে স্থান না পায়, মহামতি মিল 

যাহা বলিয়াছেন, শুনুন/__ 
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গুতরাং যে উপলক্ষেই হউক,অন্ত কোনও সুসভ্য দেশের সহিত 

সংশ্রবে আইস! বুদ্ধিমান ও গঠিত চরিত্র ব্যক্তির পক্ষে উপকারী, 
সুতরাং আমাদের দেশের কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বসত্য বিদেশে 

যদ্দি কেবল মাত্র বেড়াইতে যান, যদি কেবল মাত্র সেই দেশের 

আচার ব্যবহার দেখিতে যান, তাহা হইলেও দেশের তাহাতে 
উপকার বই অপকার নাই। তজ্জন্য বিলাত যাত্রার পথে কাটা 

দেওয়াতে যে কি দেশহিতৈধিতা আছে, তাহা আমর! বুঝিতে 
পারি না। হিন্দুজাতি অনেক দিন হইতে একতা বঙ্ছিত। 
'অনেক দিন হইতে আমর! পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িগ়্াছি। 

তাহার উপর আবার বিলাত-প্রত্যাগত যুবকদ্দিগকে পীড়ন 

করিয়া, সমাজ হইতে বহিষ্কত করিয়া, বিচ্ছিন্ন সমাঞ্ডকে কেন 
আরও ছি্ন ভিন্ন করি, দুর্বল সমাজকে কেন আরও হূর্বল করি, 
হৃদয়ের শোণিতকে কেন বাহির করিয়া দেই? 
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ধীহার! অকৃত্রিম ধর্ম বিশ্বাস হেতু বিলাত প্রস্াগত ব্যক্কি- 
দ্রিগের সহিত আহারাদি করিতে অধ্মর্থ, তাহাদ্িগের সন্ধে 

আমার্দিগের কিছুই ৰলিবার নাই,বরঞ্চ আমরা তাহাদিগকে ট্ক্তি 

করিতে প্রস্তত আছি। কিন্তু ধাহার1 ভিতরে কিছুই মানেন না, 

নিলীথে মদিরা ও কুকুট মাংসে উদর পূর্ণ করেন, গ্রেট ইঞ্টুরণ 
হোটেলে যবনান্ন আহারে পরিতৃপ্ত হন, তাহারা যখঘসর্ব্লীত- 

প্রত্যাগত যুবককে সমাজচ্যুত করণার্থ বদ্ধপরিকর হন,ঈর্ষাদগ্ধ, 
অর্থমুগ্ধ,পরগীড়নপুষ্ট, মিত্রদ্রো হী, হেয় ব্যক্তিগণের সহিত মিশ্রিত 

হন, তথন হৃদয়ে ঘ্বণা ও ক্ষোভ রাখিবার স্থান থাকে না। 

ভূদ্দেব বাধু বলেন 7-- 

“বিলাত ফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা ম্বজাতীয় 

সমাজে থাকিব!র জন্ত ভক্তিভাবে আগ্রহ ও দীনতা প্রকাশ 
করেন, তাহারা যে সমাজকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন না, তাহা 
বোম্বাই অঞ্চলের অনেক স্থলে এবং বাঙ্গালা প্রদেশেও কয়েক 

স্থলে ইতিমধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে” 

ভূদেব বাবু “দীনতা প্রকাশ/” কি অর্থে লিখিয়াছেন, তাহা 
আমরা জানি ন]। ইহার অর্থ প্রায়শ্চিত্ত, না ইহার অর্থ গলায় 

কাপড় দিয়া প্রত্যেকের পায় ধরা, না ইহার অর্থ গোময় ভক্ষণ 

করা, পা ইহার অর্থ ব্রাঙ্মণমণ্ডলীকে উৎকোচ দেওয়। ? প্রায়- 

শ্চিত্ত? পাপেরই প্রায়শ্চি্ত প্রয়োজন । প্রায়শ্চিত্ত সামাজিক , 

দণ্ড ঝু অপমান প্রকাশ্ত ভাবে স্বীকার কর! ভিন্ন আর কিছুই 

নহে। যিনি নিজে জানেন পাপ করেন নাই, তিনি কেন 
প্রায়শ্চিত্ব করিবেন? ধিনি অপরাধী নহেন, তিনি কেন অপ- 

রাধ দ্বীকার করিবেন? আর ভূদেব বাবু বলিতেছেন যে--. 
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"্বীহার! শিল্প বিদ্যাদি মমানয়নের জন্ বিলাত যাত্র! করেন, 

তাহাঁদিগের বিলাঁত যাত্রা হিন্দুশাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে।” যাহা শান্্- 

নিষিব্ধ নহে, তাহারা তজ্ঞন্ত কেন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন? কিন্ত 

প্রায়শ্চিত্ত না করিলে যে হিন্দু সমাজ বিলাতফেরতকে আদৌ 
গ্রহণ করেন না, তাহার উপায় কি? আর সমাজের ভয়েই 
হউকীস্ম্নীর রাজদণ্ডের ভয়েই হউক, যাহাতে বিশ্বাস নাই, 
তাহাতে বিশ্বাসের অভিনয় করা কি অধর্দ নহে? ব্রাহ্মণ 

প্ডিত্রিগকে উৎকোচ দিয়া জাতি ক্রয় কর! কি ক্াধর্ম নহে? 

অধর্মের অনুষ্ঠান করিয়! যাহ! রক্ষা করিতে হয় তাহ! কি রক্ষণীয়, 

তাহা। কি হিন্দু) ধর্ম? এবনিধ “দীনতা”” প্রচার করা কি অধর 

প্রচার কর। নহে? কাপুরুষ বাঙ্গালীকে আরও কাপুরুষ করিয়া 

ফেলা নহে কি? সত্যকে ছুর্ধল করিয়া! অসত্যের প্রতাপ 
পরিবর্ধন করা নহে কি? সমাজের প্রতি মম্পূর্ণ ভক্তিসম্পর 
হওয়] প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য) ইহা! স্বীকার করি, শতবার 

হ্বীকার করি। কিন্তু সমাজের তয়ে, সমাজের খাতিরে সমগ্র 

্র্মাণ্ডের খাতিরে কণামাত্র মিথ্যার অনুষ্ঠান বা সত্যের লোপ 

করিবার জন্ত কাহাকেও বলিতে পারিনা । কেন না সত্যব্পং 

পরং ব্রহ্ম সত্যংহি পরমংতপঃ সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সত্যাৎ 
পরতরোনহি। “দীনতা প্রকাশ”?.কেন? বিলাত গিয়াছিলাম 

বলিয়া? জীবিকা নির্বাহের পথ প্রশস্ত করিবার জন্ত বা জ্ঞানা- 
র্জনের জন্ত বিলাত গিয়াছিলাম, তজজন্ত “দীনতা প্রকাশ” করিতে 

হইবে? চাকুরীর নিম়শ্রেণীর লাঞ্ছনা! অতিক্রম করিয়া,াহেবদিগের 

একচেটিয়া ভাঙ্গিয়া, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া, শাসযিতৃ- 

বর্গমধ্যে যথাসাধ্য বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি বলিয়াণ্দীনতা 
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গ্রকাশ করিতে হইবে”? বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া উত্তাল তর" 
সমল জলবি পার হুইয়া, পরিবার ও বন্ধুবর্গের বিয়োগে কি 

হইয়া, ছুঃসহ্ প্রবাদ কষ্ট সহ্ করিয়া, স্বদেশের মঙ্গলের জন্ত 
বিলাত গিয়াছিলাম বলিয়া, গলশ্লমীক্কতবাঁদ হুইয়া, দেশে 

প্রত্যেকের পরপ্রান্তে প্রণত মন্তকে “দীনতা প্রকাশ”” করিতে 
হইবে1 কি দয়া! কি সুবিচার! কি কৃতজ্ঞতা !“বুর্তিক 
মতন করিয়া গোময় ভক্ষণ করিতে হইবে? জাতিবিক্রেতা 

্বধর্মুত অক্রাক্মণদিগকে উৎকোচ দিতে হইবে? হিন্দুসমাজের 

পাপের ভার আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে? যদি এইরূপ “দীনতা 

প্রকাশ” না করিলে হিন্দুগণ আমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়া দেন, দিন) কি করিব? মনতাগ্য আমি, আরকি 

বলিব? কেবল বলিব )- 

“হিনদুসমাজ তোমার ক্রোড়ে আমি লালিত ও গালিত। 
আমি যাহাদিগকে শ্রদ্ধী করি, ভক্তি করি, শ্েহ করি, আমার 

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, তশী গ্রতৃতি আত্মীয় স্বজনকে তুমি আজিও 
হদয়ে ধারণ করিয়া আছ--তোমার প্রতি অতস্তির বা অগ্গেহের 

কথা আমি মুখ দিয়া বাহির করিব না। তোমার নিন্দা করিতে 

বুক ফাটিয়া যায়। কেবল এই বলি, তুমি নির্দোষে অবিচারে 

তোমারপ্লেহমষ সন্তানকে নির্বাদিত করিলে; সমাজের স্বজন- 

ন্নেহশীতল সুখসচ্ছনময় উপকূল হইতে, ম্ব্নবর্জিত বিস্তৃত 
অন্ধকারুসয় ছুঃখসাগরে আমাকে ভাদাইলে। বিদেশে আমার 

যদি কিছু শিক্ষা হইয়া থাকে,তাহ! হইলে সহিষুুতা ও ধৈর্ধ্যাবলম্বন 
করিয়া, তোমারই মঙ্গল, জীবনের 'ঞবতারা করিয়া, জীবনতরী 

চালাইব। যদি ধরাতলে ধর্ম ও ন্নেহ থাকে, একদিন তুমি 
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নন্তপ্তহ্থদয়ে বাশ্পকুললোচনে তোমার নির্বাদিত সন্তানকে সাদরে 

কিরাইয়া আনিয়। হৃদয়ে তুলিয়া তাহার মস্তকের উপর আশীর্বাদ, 
ময় স্নেহ বর্ষণ করিবে” । আমরাও বলি)_- 

হিনুগণ! এরূপ ভক্ত সন্তানকে গোময় ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত 
যুক্ত “দীনতা প্রকাশ” করিতে বলার কথ! মুখে আনিবেন' না। 
দীনভী-টুরে থাকুক, আঁমরা বলি, এরূপ তক্ত সুপুত্রকে নিশান 

উড়াইয়া শঙ্খ ঘণ্ট1 বাজাইয়া, মঙ্গলধ্বনি করিতে করিতে গৌর 
বের রাজবর্্ দিয়া, সমাজনিকেতনে আনয়ন করিয়া, হিন্দুগণ 

আপনাদিগের বর্তমান কলঙ্ক অপনয় ন করুন” । 

বিলাত-যাত্রা ও কপটতা। 

বাঙ্গালাদেশের বাম্পাতপজাত দৈহিক শিথিলতা বশত: হউক, 

অথবা! পরাধীনতার নিজ্জীবতাবশত; হউক,অথবা গৃহস্থখ-লালন।; 

হেতুই হউক, ইহা! নিতান্ত মত্য যে, বাঙ্গালীর জীবনে একটা 
আলস্তের ঘোর লাগিয়াছে। বাঙ্গালী,অহিফেন-সেবীর ন্তায়,ঝিমা- 

ইয়! ঝিমাইয় হাই তুলিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যস্ত 
হইয়াছে। কাঁধ্যশীলতা, উদ্যম, ও বিপদের নামে ভীরু ও অলস. 
বাঙ্গালীর আতম্ক উপস্থিত হয়। , 

কবে বাঙ্গালীর এই আতঙ্ক যাইবে? কবে এই ঘুমের ঘোর 
ভাঙ্গিবে! এ নিন্দিত নিদ্রার ঘোর যাহাতে ভাঙ্গে; তাহা 

অনিন্দিত নহে, তাহ প্রার্থনীয়। 

এই ঘুমের ঘোর তান্! পক্ষে, বিলাত-যাত্রা যে কতকটা 
নহায়তা করে, ভাহার সন্দেহ নাই 

রঙ) 
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বাতোন্মধিত জলখির বজনাদী নির্ধোষ, উত্তাল তরঙগূর্িত 
তরির আলোড়ন, লগ্ডন-মহীনগরীর ঘন ঘোর রোল, কলকারু- 

খানার অবিরাম ঘর্থর নিনাঁদ, হয়ত বাঙ্গালীকে জাগাইত্ে 'পারে। 

বিলাতের স্বাবীনতার শ্ফ.রিতাগ্নি, কার্ধযময়তার সংক্রার্মক তেজ, 

জীবন সংগ্রামের মহাকোলাহল, সমাজের ঘন ঘন উ্ছ হস 
বীরত্বের ভৈরব হুঙ্কার হয়ত বাঙ্কালীকে জাগাইতে পারে, হত 

কর্মশিল ও সাহণী করিতে গারে। তাই বলি, যদি স্বদেশহিতৈষী 
হও, যদি মিছা! প্রাচীন গর্কে ডুবিয়া না গিয়া থাক, যদি আবার 
মাথা তুলিতে চাহ, তাহা হইলে গোলে হরিবোল দিয়া, মিছ! 
করিয়া ধর্শের নাম লইয়া, বাহা অন্তরে বিশ্বাস কর না, বাহিরে 

তাহা প্রকাশ করিয়া, স্বজাতির উন্নতির পথে কণ্টক দিওন|; 
নিরপরাধী বিলাঞ্তফেরত শিক্ষিত সন্তানগণকে মমাজ হইতে 

বহিষ্কত করিয়৷ আপনাকে আপনি দুর্বল করিও না। পরম 
শদ্ধাম্পদ ভূদেব বাবু, মহান্তব বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, সমাজের 

প্রতি তক্তিযুক্ত হওয়া উচিত। আমি এই কথা মাথায় করিয়া 
লই। কিন্তু যাহা সত্য কথা, তাহা আমাকে বলিতে হইবে। 

ইহাতে ব্যক্কি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য নাই। আমি যাহা লিখিতেছি, 

'তাহা রাগে বা দ্বেষে লিখিতেছি না। ছুঃখে লিখিভেছি। 

আমার িখিত সত্য কথা যদি কাহারও মনে ব্যথা দেয়, তিনি 
আমাকে ক্ষমা করিবেন, প্রার্থনা করি। 

আম্মি উপরে বলিয়াছি “মিছা করিয়া ধর্মের নাম লইয়া” 

বিলাত-গ্রত্যাগত সন্তানগণকে সমাজচ্যুত করিও না। “মিছা 
করিয়! ধর্শের নাম লইয়া”? হা, "মিছা করিয়া ধর্শের নাম লইয়া” 

এই কথা অনেক বর্তমান হিন্দুর পক্ষে খাটে। প্রায় প্রত্যেক 
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ইংরাজি-শিক্ষিত হিন্দু-পরিবারে কেহনা কেহ শ্েচ্ছ আহারে বা 
পানে লিপ্ত। জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়, আপনি কেমন করিয়া 

তাহাদিগের সহিত আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন? কেমন 

করিয়া একসঙ্গে আহার করেন? আপনি বলিবেন, অন্তে কে 

ক্লোথুয় ঘরের ভিতর, আমার অগোচরে, কি করে বা কি না 

করে, তাহ! আমি করি না, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন 
নাই। আচ্ছা, অন্তে গোপনে কি করে, আপনি যদি তাহা ঠিক 
নাই জানেন, আপনার নিজ ঘরে পুত্র ব৷ ভ্রতি! আপনার 

জ্ঞাতসারে নিত্য যে কুকধুট মাংদ ভোজন করেন, মধ্যে 

মধ্যেই ভ্রমর-কৃষ্ণশ্শ্র শোভিত বাবুর্চির হস্তে পলার ও 
“কট লেট৬ লেহন করেন। তদ্ধিষয় কি বলেন? তাঁহার সহিত 

আহারাদি করিতে কি আপনার হিন্দুধর্দ্ে বাধে না? যত 

আপত্তি & বিলাত-ফেরত মন্বন্ধে? আর আপনি ইংরাজি-ভক্ত 

ুত্র-কেশধারী হিন্দ, আপনাকেও বলি. আপনি নিজে যে নিশাতে 
নির্জন-গৃহে যাহা আহার করেন, তাহাকি হিনুধর্মে বাধে না? 
হিন্দুধর্ম বাধে বুঝি কেবল বিলাত-ফেরত? ঘরে ঘরে দেখ 

কি ব্যাপার! গোপনে, প্রকান্তে চলিতেছে,দেখুন কি ব্যাপার! 

প্রকান্তে? হ! গ্রকাশ্তে, কত. স্থানে । তাহার সে হি 

দলপতিগণের কথাটা নাই। 

একদা, নবদ্ীপের ও অন্ধ স্থানের পণ্ডিতগণ কোনও ধনী 

হিন্দু-ভবনে উপস্থিত। ধনবান্ যজমান শূকর গোমাংস কিরী- 

টিত ভোজ প্রকাশে ভোজন করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে, 

পর্তিত-মগ্ুলীদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী চরি- 

তার্থ হইলেন। পরে শুকর-গোমাংস-ভোজীর ভবনে আহার 
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করিলেন; এবং রজত-রূপী প্রলাদ গ্রহণ করিলেন। এখানে 

হিনদুধর্ণে বাধিল না। স্থৃতি বা শ্রুতি, ভাষ্য বা! টাকা, যুক্তির! 
দেশাচার এই শূকর গোমাংসভোজী হিন্ুভবনে ব্রাহ্মণ পপ্ডিত- 
দিগের আহার ও বিদায়ের অবিধেয়তা সম্বন্ধে কিছু বলিল, না, 

তাহারা যাহা কিছু বলে কেবল বিলাত ফেরতদিগকে । অপুর 
(আধুনিক) হিন্দুধর্ম ! তোমার লীলা কে বুঝিবে? 

পূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। 
ভাহা এথার্নেমনে আদিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনও এক 

হিন্দু রাজার বাটাতে গিয়াছিলেন। রাজ! ঘোর সাহেব । টেবিলে 

তিন্ন “ডাইন” করেন না, যবনের হাতে ভিন্ন অন্ন রোচে না। 

একদিন ঝাজভবনে এই রাজার গুরুদেব, এবং দেশের একজন 

প্রধান শ্মার্ত অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর মহাশর ও রাজ। আনীন। 

এমন সময় একজন হাড়ি বাবুচ্চি ঘরে প্রবেশ করিয়া রাজাকে 

জিজ্ঞাসা করিল “হুজুর আজি বান্দার প্রতি কি কি ভিশ হুকুম 

হয় 6 রাঞা। নিজের মনের মত খানা হুকুম করিলেন। হাড়ি 

'াবুচ্চি অন্তহিত হইল। পগ্ডিতপ্রবর গুরুদেব ও স্থৃতিরত্ব 

মহাশয় নিপ্ৃভ হইয়া যাইলেন। কিন্তু গুরুর কর্তব্য উপদেশ 

' দেওয়া । সুতরাং তিনি বলিলেন “মহারাজ যবন বাবুচ্চি ছিল, 

তাহার “উপর আবার হাড়ি বাবুচ্চি কেন? এটা নিশ্রয়োজন 

অত্যাচার নহে কি?” বাজ। বলিলেন “না ঠাকুর নিপ্রয়োজন 

নহে। জপ্রয়োজনে একজনের স্থলে ছুইজন কেন রাখিব? 

ছুঃখের কথ! বলিব কি ঠাকুর, মুসলমান বাবুচ্চিটা, সব রাধে, 

কেবল শুকর রাধিতে নারাজ। হাড়ি বাবুচ্চি পাও, 

মব রাধে, কিন্ত কোন মতে গোমাংস পাক করিবে না। সুতরাং 
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উভয় মন্কটে পড়িয়া, মুললমান ও হাড়ি উভয় বাঁবুচ্ি রাখিতে 

্ুয়ছে।” পণ্ডিতদ্বয়ের মুখদয় প্রভাতের চন্ত্রমগুলের সভায় 
একবারে প্রভাহীন হইয়া! যাইল। কিন্তু এই রাজাকে সমাজ্জ- 

ছ্যুতঘ করার কথা কখন উঠে নাই। আধুনিক হিনুধর্ে, ব্রাহ্মণ- 
পঠওতদিগের নিকটে, এই রাজার আচরণ বাধে নাই। হিন্দ 
ধর্ে, ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতদিগের নিকট, বাধে কেবল বিলাত-ফেরত। 

দেশে বসিয়া যাহা খুনি তাহাই কর না কেন (বিশেষতঃ 

যদি টাকা থাকে) তাহাতে জাতি যায় না; কিন্তু বিলাত যাইলে 
জাতি যায়, এই রহস্তের তথ্য কি? ইহার উত্তর, আমি, জাতি- 

ভদ সম্বঙ্থে যাহা! পূর্বে লিখিয়াছি, তাহাতে প্রকারাস্তরে 

দিয়াছি। ইহার উত্তর প্রাচীন জাতিভেদের ভিতব যাহা কিছু 

ভাল ছিল, তাহ! চলিয়৷ গিয়াছে, এখন যাহা আছে, তাহ মন্দ, 

তাহা সমাজের অনিষ্টজনক, তাহ! কপটতা-পোষক, ঈর্ষাচালিত, 
ভীরুতাবর্ধক। 

বিলাত-ফেরতদিগের সমাজচ্যুত করণপক্ষে সমাজশাসক 

বা কাধ্য-চালক কে, তাহা মনে করিয়! দেখিলেই আমার কথা 

পরিষ্কার হইবে। ধাহার! নিজে যথার্থ ধর্মশবিশ্বাসের জন্ত বিলাত- 

ফেরতের সঙ্গে মিশেন না, তাহার! বিলাত-ফেরতকে সমান্*” 

চ্যুত করার পক্ষে কোন কা্ধযই করেন না। কারণ তাহারা! 
এখন প্রায় সমুদয় হিন্দুমমাজকে পতিত মনে করেন, এবং 

সমাজের সহিত আহারাদি করেন না। এবং এখনকার 

ইংরাঁজি-শিক্ষিত কুকুটভোজী (বা গোখাদক ) নব্য হিন্দুর এবং 
বিলাত-ফেরতের মধ্যে কোন গ্রডেদই দেখেন না। | 

এখানে একটা বাস্তবিক ঘটনা বলি; কোনও সন্ত্রাস 
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ব্রাহ্মণ পরিবারে একটী ব্রাঙ্গণ কন্তা আছেন। ইনি আ- 
ৈশব-বিধবা এবং বরক্থচারিণী, স্নেহের বন্ধনে তাহার ভ্রাতশ্তর- 
গণের সংসারে থাকেন। ভ্রাতপ্ুত্রগণ ইংরাজি নবিশ নব্য 
তত্বযুবক। তিনি তাহাদিগের স্পষ্ট দ্রব্য আহার করেন না, 

ধোঁগের সময় শুশ্রাধাদির জন্ত ত্রাতপ্ুত্রদিগকে যখন সপ | 

করেন, তখন স্বান না করিয়! আর জলগ্রহণ করেন না। 

নান করিয়া তাহার হবিষ্যের ঘরে যান,সেখানে রন্ধন ও আহার 

হইলে ত্রাতঞ্ুক্রদিগের কক্ষে আইসেন। তাহার এক ভ্রাতপ্পুত্র 
বিলাত যাইলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার সময় উপস্থিত 
হইল। বিধবার অন্ ভ্রাত্প,ভ্রগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

”"আমাদিগের বিলাত ফেরত ভ্রাতার সহিত যদি আমরা এক 

সংসারে থাকি,ণতাহা হইলে আপনি এই নূতন বাটাতে আমা- 
দিগের সংসারে একত্র থাকিবেন,না আমাদিগের পুরাতন বাটীতে 

স্বতন্ত্র বাস করিবেন? তাহাতে ব্রক্ষচারিণী বিধবা উত্তর 

করিলেন_-পকেন, তোমাদিগের সংসারে এই বাটাতে এখন 

যেমন থাকি, তেমনি থাকিব। তোমরা বিলাত যাঁও নাই, 
সে বিলাত গিয়াছে। কিন্ত তোমাদিগেরও তাহার মধ্যে 

আমার নিকট কোনও প্রভেদ নাই। তোমাদিগের সংসারে 

আমি'যের্ূপভাবে আছি, তাহার সহিত সেইরপভাবে একসঙ্গে 

থাকাতে কোনও দোষ দেখি না।” এই ব্রহ্মচারিণীর হিন্দুধর্দে 

যথার্থপবশ্বান আছে । তাহার কঠোর ব্যবস্থা তিনি কায়মনো- 

ৰাক্যে পালন করিয়া থাকেন। অথচ তাহার অকপট উত্তি 

ফি ভাবিয়! দেখুন। হিন্দু সমাজের প্রাচীন হিন্দুয়ানীর প্রতি 

বাহাপ্িগেক় গ্ষরপট বিশ্বাস আছে, তীহাদিগের কার্য এই; 

১৪ 
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বিধবার কার্য্যের অনুরূপ হইয়! থাকে । তাহারা জানেন ণ্ঠক 
বাঁছিতে গ'। ওজর” হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহারা কাহাকেও 

“একঘরে” করিতে ব্যস্ত হন না । তাহার! অন্তরে জানেন, 

বাস্তবিক অধাদ্য ভক্ষণ ইত্যাদি আচার ব্যবহার বিচার করিয়া 

"একঘরে* করিতে হইলে, বর্তমান হিন্দু সমাজের অধিকাংশ 
লোককে একঘরে করিতে হয়; এবং এইরূপে "একঘরের” 

দল "অনেক ঘরে” হইয়া পড়ে এবং “একঘরে” করণ প্রয়াসি- 
গণ নিজেই একঘরেদশাপন্ন হন। সুতরাং এই সকল বুদ্ধিমান 

ও অকপট ব্যক্তিগণ, অস্তের উপর হস্তারক না হইয়া, নিজের 

ধর্ম নিজেই রক্ষা করিয়া চলেন, এবং অনর্থক কোলাহল না 

করিয়া শ্ব স্ব বিশ্বামমতে বিশ্বেশ্বরের উপাসনা করেন। 

তবে বিলাত-ফেরতকে এক ঘরে করে -কে.? ইহার 

উত্তর দিতেছি )--সকল সমাজেই হিংত্রক ও পরশ্রীকাত্তর 

লোক আছে। কাহারও কোন বিষয়ে উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি 

হইলে এই মকল লোক অন্তরে জলিয়| পুড়িয়। মরে। কোন 

গতিকে অন্ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথে বাঁধা দিতে পারিলে, 

থবা৷ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে বিপন্ন করিতে পারিলে, এই 
মকল ঘেষ্টাগণের অন্তদ্ণহ কতক পরিমাণে উপশমিত হয়। 

ইহারা একজন উন্নত ব্যক্তিকে নত করিবার জন্য, দশজন 

লোক লইয়া দল বাধে। ইহারাই গ্রামে দলাদলির আগুন 
জালিয়! দেয় এবং গ্রাম ছারখার করে। যে সকল হিন্দু বিলাত 

হইতে প্রত্যাগমন করেন, তাহারা প্রায়ই, কেহ সিভিলিয়ান, 
কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ ডাক্কার ইত্যাদি উচ্চ পদলাত করিয়া 

সাংসারিক উন্নতি লাভ করেন। বিলাতে না গিষ্বা কেহ উন্নতি 
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লা্ত করিলে, তাহাকে বিপন্ন করা সহজ নহে। কেননা, 
তাহার একটা ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইবে। 
আবার সেই ছিদ্র এমন হওয়! চাই, যাঁছা সমাজের অধিকাংশ 

লোকের নাই। কারণ অধিকাংশ লোকের যে দোষ আছে 
কেবল মাত্র তাহা উপলক্ষ করিয়া একজনকে পীড়ন করিত 
যাইলে অধিকাংশ লোকই তাহাতে সম্মত হইবে না। কিন্ত 
বিলাত-ফেরত হিদুকে পীড়ন করিবার জন্য হিংঅক রোক- 

দিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কেন না, বিলাত যাওয়া 

ছিজ্ন বা (কল্পিত) দোষ সমাজের অধিকাংশ লোকের নাই। 

ইহা নূতন এবং অনেকের মতে হিনুশান্ত্রবিরোধী | হিন্দু-শান্ত- 
বিরোধী কার্ধয,যথা কুকুট ভোজন,যবনান্ন তক্ষণ ইত্যাদি কার্য্যও, 
এখানে থাকিয়! অনেকে করিতেছেন, তাহাতে তাহারা এক- 

ঘরে হননা কেন? তাহার উত্বর তাহারা “হাজার ঘরে, 

অর্থাৎ বহুসংখ্যক। হয়ত হিংশ্রক ব্যক্তিরা নিজেই কোমল 

কুকুট-মাংস-লোনুপ, হয়ত নিজেই যবনান্ন-ভোজী আর কুকুট 
. বা যবনান্ন ভোজন কিছু সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করে না। 

সুতরাং হিংসাপ্রবৃত্তি তাহাতে উদ্দীপিত না হইতে পারে। 

কিন্তু বিলাতগমনে অধিকাংশ স্থলে (১) সাংসারিক উন্নতি 

'আছে* ২) ছিদ্র আছে (৩) এবং এই ছিদ্র অল্প লোকের 

আছে। ন্ুতরাং হিংঅব্যক্তিদ্িগের বড়ই হ্থুবিধা। খবর 
আদির, কঞ্জনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বিনয় কুমার বিলাত 

হইতে আপিয়াছে। কেবল বিলাত হইতে আসে নাই, সিভিলি- 

যান হইয়া আসিয়াছে । পরশ্রীকাঁতর ব্যক্তির হিংসার শিখা! 

দপ, করিয়া জলিয়া উঠিল। হিংস! দাসের মুখ আধার হইয়! 



১৬5 গ্রবন্ধ-লহরী | 

ব্াইল। সে ভাবিল, গোল পাকাইতে হইবে, এখন হইতে 
তাছার স্থত্রপাত করিয়। রাখা যাউক। সে তখন হন হন করিয়া 

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাইল। কেদার 

বাবুর ওখানে খুব পাঁশার ধূম। যখন পকচে বার* শব থামিয়া 

স্কেল, গাশা উঠিয়া গেল, ভখন একথা সে কথার পর হিংসাদাস 
বাবু হক হাতে করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, 
“ওছে,কঞ্চনাথের পুত্রপবিলাত হইতে আসিয়াছে গুনিয়াছ কি?» 
ামাচরণ ভাছুড়ী বলিলেন “হা শুনিয়াছি ছেলেটি বেশ» 
তখন হিংসাদাস বাবু বলিলেন “ছেলেটি ভাল, ত| তুমিও জান 
আমিও জানি; আর সিভিলিয়ান হইয়া! আসিয়াছে; পরম 
সুখের বিষয়। তবে সমাজে চলিবে কি?” তখন ভোলানাথ 
গাঙ্গুলি বলিলেন “আমরা! দশজন চালাইলেই চবিতে পারে” 
হিংসাদাস বাবু তখন তাঁহার ললাট কুঞ্চিত করিয়া, মুখ গম্ভীর 
করিয়! বলিলেন “মহাশয় আপনিত বলিলেন, কিন্তু দশজনে 
বলে কৈ? আমার বড় আশঙ্কা হয়, ছেলেটাকে লইয়া বড় 
গোল হইবে ।” সেই বৈঠকে হীনকাস্তি ঘটক মহাশয় ছিলেন । 

তিনি-মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে “আমি গরিৰ 

গুধহীন, আমাকে কেহ্ গ্রাহই করে না। এইবার দেখিব,১ 
আমাকে গ্রাহথ করে কি না; শর্মারাম একটা ব্যক্তি কি না। 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাহার বন্ধুগণ আমার পায় না 

ধরিলে, আমি কখনই তাহার পুত্রকে সমাজে লইতে দিন না। 
এ দিকে অর্থ-সুগ্ধ স্বৃতিরত্ব মহাশয় বসিয়া আছেন। কেদার 
বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, পন্থৃতিরত্ব মহাশয়, বিলাত-ফেরত 

চলিতে পারে কি?” তিনি উত্তর করিলেন "চালালেই, চলিতে 
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পারে। ব্রাহ্মণ পণ্তিতগণের আশ্রয় লইলে, তাহার! অবশ্ঠ 

ইহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। তবে ব্যয় বাহুল্যে কাতর 
হইলে, এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না” তখন 

হীনকাস্তি বাবু বলিলেন “হী ব্যয় করা! চাই বই কি? তাহার 
উপর নরম হওয়া চাই, দশ জনের বাটীতে যাওয়া চাহি, একটু 
কাকুতি বিনতি করা৷ চাহি, তাহা না হইলে লোকের মন 

ভিজিবে কেন ! ঘে সে দোষ নহে, বিলাত যাওয়। দোষ | সহজে 

কি তাহা কাটিয়া উঠা যায়?” তখন হিংসাদাস বলিলেন “তা 

বটেই ত।” হীনকান্তি বাবু উঠিলেন ) হিংদাদাসও উঠিলেন। 

দুই জনে কথা কহিতে কহিতে হিংসাদানের বাটাতে যাইলেন। 

দেখানে ধুমপান করিতে করিতে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কি 
করিয়া! এক ঘরে করিতে হইবে, তাহার মতলব ঠিক হইল। 

তাহার পরদিন হিংসাদাদ ও হীনকান্তি এর বাড়ী ওর বাড়ী 

ঘুরিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বিবাদনাথ বন্যোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের ওথানে যাইলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মুখো- 

পাধ্যায় মহাশয়ের মামলা! হইয়াছিল। তাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয়ই হারিয়াছিলেন। হিংসাদাস মহাশয় বিবাদনাথ বাবুকে 

বলিলেন "মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বিলাত হইতে আসিয়া- 

ছেন *ি আপনার সর্গে অনেক দিন হইতে খাওয়া! দাওয়। নাই, 

আপনারত কোন গোলই নাই। আমরা এখন কি করি 

বলিক্তে পারেন?” তখন বিবাদনাথ বন্যোপাধ্যায় 'মহাশয় 
“রাম তামাক দে” হ্াকিয়া বলিতে লাগিলেন--"মআামার সহিত 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের থাওয়া দাওয়া নাই সত্য। আমার সঙ্গে 

একটা . মামলা হইয়াছিল, তাহাও সত্য। কিন্তু তাই বঙিয়া 
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মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জাত্যংশে জামি কোনও অনিষ্ঠ করিতে 

ইচ্ছা করি না। তবে এ বিষয় ঘকলকেই নিজে নিজে সাবধান 

হইয়া চলিতে হয়। আমি নিজের বিষয় এই বলিতে পারি ষে। 
বাহার! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এখন খাওয়া দাওয়। করিবেন 

'জনুমি তাহাদের সহিত খাওয়া দাওয। করিতে গারিব না।” হিংসা- 
দাসও ও হীনকাস্তি বাবু এই কথা গুনিয়। মহাহ্ষে তাহা এবাড়ী 
ওবাড়ী প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, 

“অমুক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অমুক খাইবে না, জ্ঞন্ত 

তাহার ভগ্নিপতি খাইবে না, ভগ্নিপতিকে ছাড়িয়া তাঁহার মামী 

থাইবে না, অমুক খাইবে না, অমুক খাইবে না, ইত্যাদি । ইতি- 

মধ্যে কাশীনাথ গাঙ্থুলির মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ উপস্থিত 
হইল। গাঙ্গুলি মহাশয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধ ও সদীশয় 

ব্যক্তি। তিনি নিমন্ত্রণে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বাদ দিতে 

ইচ্ছক নহেন। তখন হিংসাদান বাবু, হীনকান্তি বাবু, বিবাদ 
নাথ বাবু এবং অর্থমুগ্ধ স্থৃতিরত্ব মহাশয় সায়ান্ে শ্রান্ধের বাটার 

গ্রাঙ্গণে, তাহাদের দলের লোক লইয়া! আসিয়া একটা পালিমেপ্ট 

বসাইয়া দিলেন। সেই শ্রান্ধের উপলক্ষে তখন সরলতা, যুক্তি, 

ধর্দের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। অধুনা আমাদিগের দেশের অধি-: 

কাংশ লোকই এমন স্বার্থপর, যাহাতে নিম্বের কিছু অনিষ্ট নাই, 
অথচ অন্তের ঘোরতর অনিষ্ট আছে, তাহার প্রতিকার করি- 

বার জন্য, সামান্ত আয়াসও স্বীকার করিতে চাছে না। "অন্তে 

মরে মরুক, আমার কি--এইক্প ভাবিয়। থাকে। তাহার উপর 

আমাদিগের দেশের আ্বধিকাংশ লোকই, ঘষে কারণেই হউক, 

জভিগত্ধ ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীন দেগের 
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লোক বর্তবা মাধনের আহ্বানে মৃত্যুকূপিনী জলস্তশিখাতে 

মাতৈ মাভৈ রবে অবলীলাক্রমে লক্ষ দিয়া পড়িতেছে। যেখ]ুনে 
বিপদ যেখানে বাধা, যেখানে কষ্ট সেখানে তাহাদের তেঙের 
আদম্য স্ম,লিঙ্গ শতধা বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সত্যের অনু- 
রোধে, পরোপকারের অনুরোধে, পর-পীড়ন-নিবারপ-মংগ্াদ, 

স্বাধীন দেশে মহান্থভব ব্যক্তিগণ সময়, শ্রম, ধন, প্রাণ, জলের 

তায় ঢালিয়া দিতেছেন। হিন্দু সমাজে এরূপ বীরত্ব দেখিতে 

গাইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। হিন্দু সমাজে যাহার 

বিশ্বাস করেন যে বিলাতে যাওয়ায় দোষ নাই, অধর্ম নাই, 

বরঞ্চ বিলাত-ফেরতদিগকে পীড়ন করাতে দোষ ও অধর্ 

আছে, দেশের অমঙ্গল আছে, তাহাদিগের অধিকাংশ লোকই, 
বিলাত-ফেবত-পীড়ন-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্দামীন; হিংসাদাস ও 
হীনকাস্তি বাবুদিগের ও অর্থমুগ্ধ স্ৃতিরত্ব মহাশয়দিগের আত্ম- 

প্রোহী, মমাজদ্রোহী, পরপীড়াদায়ক কার্য্যের সাধ্যমত প্রতিবাদ 

ও প্রতিকার না করিয়া, তাহাতেই তাহার! ভূত্তণ করিতে 

'করিতে যোগ দেন। 

এখন আমরা দেখিলাম, বিলাত-ফের তদিগের পীড়ন করার 

'মূল (১) হিংসা ও হীনতা ; (২) উদাসীনতা ও স্বার্থপরত। 

(৩) ভীরুতা৷ বা কাপুরুষত1 ; এই ত্রিবিধ কারণ ব্যতীত আরও 

একটী কারণ আছে, ভাহ (8) ভ্রান্তি কতকগুলি লোক 

মরলভঙ্বে বিশ্বাম করেন যে, বিলাতঞ্প্রত্যাগত যুবক, হিন্দু 

সমাজে গৃহীত হইলে সমাজের অমঙ্গল হইবে। ধীহার! সরল 
বিশ্বাদের উপর কাজ করেন, তাহার! ভ্রান্ত হইলেও আমাদিগের 

অশ্রন্ধার পাত্র নহেন। কিন্ত তাহাদিগের এই বিশ্বাসের কারণ 
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কি, তাহ! আমরা কখনই তাঁহাদিগের নিকট নুষ্পই ভাবে 

গুনি নাই। দেখ! যাউক, কি জন্ত তাহাদিগের মতে বিলাত 
: গমন অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পবিলাত 

যাইলে হিন্দু নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিতে হয়,_:এইটী বিলাত- 
গুন-বিরোধিতার কারণ বলিয়া! বোধ হয় না। যেহেতু বিশ্লাত 
নাগিয় হিন্দু সন্তান এখানেই শনেচ্ছান্ন ভোজন করিতেছেন। 

তাহাতে সামার্জিক শাসনের প্রশ্ন উ্বাপিত হয় না। বিলাত 

যাইলে সাহেবি চাল চলন হইয়া যায়) ইহাও বিরোধিতার 

প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বিলাত না গিয়! 

এখানেই ধাহাদিগের অবস্থা কতকটা! ভাল, তাহাদিগের মধো 

কেহ কেহ কোট, প্যানটুলেন, কলার, কলেবরে ধারণ করিতে 

আরম্ভ করিয়াছেন, প্রভেদ এই, বিলাত-ফেরতদিগেৰ যে সাহস 
টুকু আছে, ইহীদিগের তাহা নাই। বিলাতে যাইলে স্বীয় 
সাহিত্যের উপর অন্তরাগ থাকে না, ইহাও প্রকৃত কথা নহে। 

কারণ কয়জন হিন্দু বিলাত না গিয়া, শ্রীযুক্ত রমেশ্চন্ত্র দত্ত 

মহাশয়ের ন্যায়, স্বদেশের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন? 

বিলাত-ফেরত বাক্কিগণ গুরুজনের মান্য করে না; ইহাও সত্য 

কথা নহে। শ্রীযুক্ত মনমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত উমেশ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, এই মহাশয়দ্ধয়ের মাতৃতক্তির কথা কে ন! 

' জানে? পিত! মাত! ও অন্য গুরুজনকে ভক্তি করে না, এমন 

কুম্মা্ড যেমন অবিলাতগত হিন্দুদিগের মধ্যে আছে, “তেমনি 

বিলাতগত হিদ্দুদিগের মধ্যেও আছে। 

দেশের লোকের প্রতি মায়, মমতা থাকে না) একথাও 

থাটে না। দেশের লোকে বিপন্ন হইলে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মন* 
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মোহন ঘোষ মহাশয় যেরূপ বিন! পয়সায় তাহার মূলাবান সময় 

অকাতরে ব্যয় করেন, অবিলাতগত কয়জন উকিল তাহা 

করিয়] থাকেন ? শ্রীযুক্ত স্ুরেন্ত্রনাথ ও শ্রীযুক্ত উমেশ বন্যো- 

গাধ্যায় মহাশয়গণ যেরপ দেশের জন্ত শ্রম করিয়া, থাকেন, 

কয়ঞন অবিলাতগত ব্যক্তি তাহা করিয়। থাকেন ? ৩ 

বিলাত হইতে অনেকে কেবল মদ খাইতে শরিখিয়৷ আইসেন 
এবং দান্তিক হয়েন। এই কথ! লিটনার সাহেব বলিয়াছেন 

বটে, কিন্তু ভীহা সত্য নহে । "অনেকে নহে। কেহ কেহ 

হইতে পারে। পদ ও ধন বিলাত ন| যাইলেও যেমন অনেককে 
দাস্তিক করে, বিলাত ফেরতের মধ্যেও সেইরূপ করে। পূর্বে 
বি-এ, এম-এ, ধারীগণ কতকটা আপনারদিগকে বড়লোক মনে 

করিতেন ৷ এখন বি-এ, এম-এ, অনেক । সুতরাং বি-এ, এম-এ, 

গণ এখন আপনাদ্দিগকে আর তেমন বড় বিবেচনা করেন না। 

তেমনি এখন যদিও বিলাত-ফেরতগণ, মংখ্যায় অল্প থাকায় 

আপনাদিগকে কথঞ্চিৎ বড় বিবেচন! করেন,তীহাদিগের সংখ্য। 

অধিক হইলে আপনাদ্দিগকে আর বড় বিবেচনা করিবেন না। 

বিলাত-ফেরত সম্প্রদায় একটা দ্বৃণার্থ দল নহে। বরঞ্চ মানার, 

বিদ্বান্, দক্ষ, দেশহিতৈষী, এবং কোন কোন গুরুতর বিষয়ে 

আমার্দিগের নেতা । | 

যে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ বিপদে আমাদিগের সহায়, 

সাহিত্যে আমাদিগের গৌরব, রাজনীতিরণধে আমাদিগের 
সেনাপতি, ব্যবস্থাপক সভায় আমাদিগের প্রতিনিধি, আমরা! 

কোন্ লজ্জায় তাহাদিগকে অনর্থক পীড়ন করিতে চাহি? যে 
সম্প্রদায়, জাতিতে আমাদিগের অঙ্গ, শোণিতে আমাদিগের 
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ভ্রাতা, ধর্ধে ও বিশ্বাসে, বিপদে ও সম্পদে আমাদিগের সহি 
অভিন্ন, কোন্ প্রাণে আমরা তাহাদিগকে ভিষ্ন করিতে চাহি 
তাহারা নিজেরা হিন্দু মমাজ ছাড়িয়াছেন, এ কথ! সত্য নহে। 

আমর! কেহ হিংসা, কেহ হীনতায়, কেহ উদাসীনতায়, কেহ 

| ্থপরতায়, কেহ কাপুরুষতায়, কেহ কপটতায়, কেহ বা ভ্রমে 

পড়িয়া তাহাদিগকে সমাজ হইতে ভিন্ন করিয়া দেই। কি 
লজ্জার কথা ! কি ছুঃখের বিষয় ! 

নৃতন ব্রাহ্মণ রাজ্য। 

হিনুগণ! জাতিভেদের দোহাই দিয় সমাজের পীড়াদায়ক 

গৃহবিচ্ছেদ্জনক অনিষ্ট কার্ধয দ্বারা আপনার পদে আপনি 

কেন পরণ্ড আঘাত করেন। প্রাচীন জাতিভেদ চিরকালের 

তরে চলিয়া গিয়াছে, তাহা আমি দেখাইয়াছি। গ্লাহা চলিয়া 

গিয়াছে, আর ফিরিবে না, তাহার মধুর মোহনগীতি আর 
শুনিতে চাহি না। বিশাল প্রাচীন ব্রাহ্ষণ্য রাজ্য বিলুপ্ত 

হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নৃতন ত্রাঙগণ্যরাজ্্য শনৈঃ শনৈঃ 
গঠিত হইতেছে। এই নবধুগে নৃতন তাবে গুণ ও চরিত্রভেদে 

সমাজ বিতক্ত হইতেছে, নূতন ব্রাঙ্মণগণ নির্বাচিত হইতেছেন। 
বুঝিয়। দেখিলে ইহা! গ্রাচীন আধ্যদিগের ব্যবস্থার বিপরীত 

নহে। কেননা)শুক্রাচার্ধ্য বলিয়াছেন, এই সংমারে জাত্যনুদারে, 

কেহ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্র, ও মেচ্ছ হয় না। গুণ ও কর্মের 

প্রভেদে, কেহ বা ব্রাঙ্গণ কেহ বা ক্ষত্রিয়, কেহ বা বৈশ্য,ও কেছ 

থা ম্নেচ্ছ নামে নিদিষ্ট হইয়া থাকে *1” এই প্রাচীন মহ্ষির 

' * নজাত্য ্রাঙ্গণীশ্চান্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব ব| | 

ন শৃত্রো! ন চ বা য়েচ্ছে! ভেদিতা গুণকর্মতিঃ | শুক্রনীতি--অ ১। 
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ব্যবস্থান্থনারে, আমাদিগের নৃতন ব্রাহ্মণরাজ্যে, লোক, গুণ 

ও কর প্রভেদে ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করিবে। গু ক্রাঁচার্যয বলিয়াছেন 

যিনি জ্ঞানের অনুশীলন ও কর্শের অনুষ্ঠানে রত হইয়! দেবারা- 

ধনায় অন্থুরক্ত এবং যিনি * জিভেক্তরিয় বিনয়ী ও দয়ালু, তিনিই 
ব্রাহ্মণ । অর্থাৎ ধাহাঁদিগের জান ও ধর্ম,বিদ্যা ও চরিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ 

তীঁহারাই ব্রাহ্মণ | ইহা৷ কেবল যে শুক্রাচার্ধ্য বলিয়াছেন, তাহ! 

নহে। অন্ত হিন্দুশান্ত্রকারগণ এই কথা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন । 

গৌতম-সংহিতীয় আছে “ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ 
জিতাত্বা, জিতেন্িয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে 

শুর” “ন জাতি পৃজ্যতে রাজন্”--“হে রাজন জাতিপৃজ্য 

নহে” *গুণা$ কল্যাণ কারকা+” *গুণই কল্যাণকারক”। মহা" 

তারতের বনপর্ৰে একস্থানে আছে!-পাতিত্যজনক কুক্তিয়া- 

সক্ত, দাস্তিক ব্রাহ্মণ, প্রান্ত হইলেও শুদ্র সদৃশ হয়, আর যে 
শুদ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অনুরক্ত, তিনিও ব্রাহ্মণতুল্য পরি- 

গণিত হন। কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়”। আর একন্থানে 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন-_“শুদ্ বংশে জন্মিলেই যে শূদ্র হয় 
এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্সিলেই থে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে” 

মূলকথা._- | 
নীবশেযোহস্তি বর্মানাম্ সর্ব ্ রহ্মময়ং জগৎ (পল্পপুরাণ) 

অর্থাৎ প্বাস্তবিক বর্ণতেদ বলিয়া কিছুই নাই, কেননা! সমস্ত 

* জ্ঞানকর্দ্োপসনাভি দেবতারাধণে রতঃ। 

শান্তো দান্তে দয়ালুনচ ত্রাহ্মণণ্চ গুৈঃকৃতঃ ॥ 

1 সাস্তং দাস্তং জিত ক্রোধং জিতাত্মনং জিতেন্িয়ং। 

তমেব ব্রাহ্গণং মন্যে গেষাংশৃত্র। ইতিস্তৃতাঃ ॥ 
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জগত বরহ্ধময়”। গুণ ভেদেই জাতিতেদ হইয়াছে। তাই আবার 
_ন্বলি, গুণ ভেদ অবলম্বন করিয়া! আমরা নৃতন ব্রাঙ্মণ রাজ্য 
সংস্থাপন করি । এই নব ব্রাহ্মণারাজ্ো প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের জান 
কবিত্ব, দর্শনশান্ত্র থাকিবে) কিন্তু তাঁহাদিগের কোনও এক- 
€টিযা অধিকার থাকিবে না-_-সেথানে ব্রাঙ্গণদিগের প্রাচীন 

প্রভৃত্ব থাকিবে, অথচ শৃদ্রদিগের বা অন্ত কোনও শ্রেণীর 

উপর অত্যাচার থাঁকিবে না। সেখানে যে মূর্খ ও ছুশ্চরিত্র, 

সে ব্রাঙ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও, বরাহ্মণত্ব হারাইবে, আর 

শু্র পণ্ডিত ও সাধু হইলে ব্রাহ্মণ হইবেন সেখানে ত্রাহ্মণগণ 
নিজের প্রতৃত্ব প্রয়োগ করিবেন বটে, কিন্তু তাহা শূদ্রদিগকে ' 

উন্নত, সাধু ও জ্ঞানী করিবার জন্ত; তাহাঁদিগাক পদতলে 

রাঁখিবার জন্ত নহে। সেখানে ব্রাঙ্গগগণ-_নৃতন "নূতন বেদ, 

দর্শন, সংহিত। রচনা করিবেন। এবং তাহা অধ্যয়ন করি- 

বার জন্য, অজ্ঞ শৃদ্রগণকে প্রাণের ভাইয়ের মত ভালবামিয়! 

সাদরে আহ্বান করিবেন। সেখানে বেদ দর্শন প্রভৃতি 

অধ্যয়ন করিবার জন্ত জ্ঞানের ও ধর্দের মন্দির মনুষ্য মাত্রেরই 

জন্ত অবারিতদ্বার থাকিবে। সেখানে প্রত্যেক ব্রা্ণ ভগব- 

গীতার নিষধাম ধর্ম, উপদেশে ও জীবনে সকলেই শিক্ষ! দিবেন। 
সেখানে স্বার্থের পরিবর্তে পরার্থ বিরাজ করিবে। সেখানে 
শক্তিশালী শ্রেণীগণ দুর্বল শ্রেণীর লোকদ্দিগকে কি পুরুষ কি 

লোক সকলকেই অমস্কুচিত, উদার, সর্বাঙ্গীন শিক্ষা দিয়া 
তাহাদিগকে সকল বিষয়ে পুর্ণ ও প্রাপ্য অধিকার দিয়া, সমাজের 

পক্ষপাতী ব্যবস্থারূপ শৃঙ্খল হুইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া 
দিবেন। এই মানবগণ মুক্ত হইয়া জান, কবিত্ব ও পবিত্রতার 



জাতিভেদ। ১৬৯ 

অনন্ত আঁকাশে বিচরণ করিবে- স্বর্গীয় বিহল্ধের ত্তায়, নৃত্তন 
্রাঙ্গণরাঞ্জ্যের গৌরবগ্ান করিতে করিতে উদ্ধ'হইতে উদ্ধত 
মওলে আরোহণ করিবে। | 

আইস, তবে ব্রাঙ্গণ কুমারগণ, আই তবে ত্রাক্ষণ কা 

আমরা সাধু ও জানী শূদ্রগণকে ব্রাহ্মণদলে লইয়া, অসাধু 
অঞ্জ ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাঙ্মণদল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, নুতন 

এক ত্রাঙ্গণদলের সৃষ্টি করি, এবং এক নূতন ব্রাঙ্মণরাঁজ 

স্থাপন করি। পূর্বে আমর! ক্ষত্রিয়ের হন্তে শাসনভার ্স্ত 

করিয়াছিলাম, কেবলমাত্র শিক্ষাদানের ভার স্বহস্তে রাখেয়া- 

ছিলাম। নূতন ত্রাঙ্গণরাজ্তে শিক্ষাও শাসন উভয়ই ব্রাহ্মণের 
হস্তে থাকিবে। এবার প্রত্যেক ত্রাঙ্গণ “পুরোহিত যোদ্ধা” 

হইবেন। 
এবার ব্রাঙ্গণগণ (প্রথম কালের)1016105 1] 001915 স্বরূপ 

হইবেন প্রত্যেক খষিরাজা, "1১০70711705" পরশুরাম শ্বরূপ 

হইবেন। আমি ষেন মানসনেত্রে ভবিষ্যতের-রাজ্যে, এই নৃত্ধন 
বরাহ্মণদিগের জ্যোতির্শয় উন্নত বরবপু দেখিতে পাইতেছি। 

আমি যেন দেখিতেছি, ভারতে নূতন ব্রাহ্মণরাজ্য দংস্থাপিত 

'ভ্ইয়াছে, সংসারে কেবলমাত্র জ্ঞান ও ধর্ম, বিদ্যা ও প্রেম গুণ 

ও চরিগ্ম আদূত হইতেছে; অত্যাচার, হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চন। 

তিরোহিত হইয়াছে, ভারতে আদর্শ-সমাজ প্রতিঠিত হইয়াছে, 

সবে বিপ্রগণ! পুরাঁকালে একবার জগৎ তোমার্দিগকে 

গুরু বলিয়া মানিয়াছিল। জগৎ আবার তোমার্দিগকে, তোমা- 
দিগের সেই প্রাচীন গুরু-পদ গ্রহণ করিবার জন্য, আহ্বান 

করিতেছে। শ্রীমতি বিশাস্তা (76520) শ্রীমতি বাভাটস্ক 
৫ 



১৭৩ প্রবন্ধ-লহরী | 

(81808106 7127810) বর্ণেল অক্কট, শ্রীযুক্ত প্িনেট প্রভৃতি 

মহা়াগণ ইহার প্রমাণ। হিন্দুর আধ্যাস্তিক মন্ত্রে ইংলগ্ত,ফরাশি, 
জর্থনি ও ইউনাইটেডষ্টেটদ শনৈঃ. শনৈঃ দীক্ষিত হইতেছে। 
এবার সমুদায় জগৎ হিন্দু হইবে। এবার ত্রাঙ্গণদিগের গ্রতৃত্ 

জগংঘ্যাপী হইবে। এবার নমুদায় জগৎ নব-্াঙ্মণবাজ্ো 
পরিণত হইবে। হে ব্রাঙ্মণগণ! সেই গৌরবময় রাজত্বের জন্ত 
প্রস্তুত হও | 

মর্ম। 

জাঁতিভেদ বিষয় যাহ! লিখিলাম তাহার সার এই যে, 

১। জাতিভেদ প্রাচীনকালে যে আকারে ও যে অবস্থার 

ছিল, তাহাতে তাহার প্রয়োজন ও উপকারিতা ছিল, 

২ই। বর্তমানকালে জাতিভেদ প্রথা যেরূপ বিকৃত ও অঙ্গ- 

হীন হইয়াছে, তাহাতে তাহার আর পূর্বের স্তায় প্রয়োজন ও 
উপকারিত! নাই। ্ 

৩। ইংরাঁজশাপনে, বর্তমান অবস্থায় গ্রাচীন কৌলিক 

জন্মগত জাতিভেদ পুনরুদ্ধার করিবার সন্তাবনা নাই। 

৪। ভাই, এখন জ্ঞানী গুণী ও সাধু ব্যক্ভিমাত্রকেই' 
্রা্মণ মানিয়া, এক প্রকার নৃতন জাতি প্রবর্তিত করিয়া, নূতন 

ত্রাঙ্গণরাজ্য সংস্থাপন করিতে হইবে। 



প্রভু ও তৃত্য। 

আমাদের সেই নগর প্রান্তস্থিত উদ্যান--মন্তগামী হূর্যের 
রাঙ্গা! আভায় গাছের গাতা! রাঙ্গা হইয়াছে। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পাখী 

ক্র গাছে 'জমিয়| কলবব করিয়া গরম্পরকে সাদর মস্তাষণ 

করিতেছে। একটা ক্ষুদ্র বালক কখন বা! ফল তুলিতে ছুলিয়া 

দুলিয়। দৌড়িতেছে, কখন ৰা পাখীর পিছনে ছুটিতেছে। 
বাগানী কাজ করিতেছে। সুখে গৃহস্বামী দণ্ডায়মান, মেই 
দেবমৃত্তির কনক-কাস্তিতে উদ্যানের শোভা! যেন আরও ছুটিয়াছে। 

সেই মহিমাময় দেহ যেন পবিত্র পুষ্পচয়ে রচিত, অথচ কেমন 

দৃঢ় গাস্তীধ্যব্যগ্কক। চরিত্রের রাজশ্রী মুখে কেমন বিতা- 
ধিত। গৃহস্বামী মালীকে বল্িগ্রেন, “তোমার কাঙ্জ আজ 

ভাল হয় নাই, আমি তোমার কাজে অদ্য অনন্ষ্ট হইয়াছি।” 
মালী পরিণত বয়ন, নূতন এই বাগানে লাগিয়াছে, অধিক 

'কথা কহে না, নির্দিষ্ট কাজ করিয়। চলিয়। ঘাঁয়। মালী 

্রশান্তভাঁবে উত্তর করিল, “মহাশয় আমার ধর্থে যেযূপ বলে, 

সেইরূপ আমি কাঞ্জ করিয়াছি, আপনি অনন্ত হইয়াছেন, , 

আপন্মর যদি অনুমতি হয়, কল্য হইতে আমি আর কাজ 

করিতে গাসিব না।” গৃহ্বামী একটু আশ্টরয্য হইয়া বলিলেন 
“মাচ্ছ”। মালী সেদিন কাজ করিয়া! সায়ান্ছে বাটী যাইন। 

তাহার পর দিন আর আলি ন]। গৃহষ্বামী নিছে স্বাধীন 



১৭২ গ্রবন্ধ-লহরী। 

 চেতা ও তেজন্বী, নিজে বহু সম্মান ও প্রতৃত্বের পদ প্রতৃর 

ঈষং অসস্তোষ বাক্যে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তেরস্বী ব্যক্তি, 
তেজস্থিতার আদর করেন। গৃহস্বামী জানিতেন, মালী অতি- 

শয় দরিদ্র, তাহার স্ত্রী আছে, সে রোজগাঁর না করিলে তাহার 

ঘর চলে না। তথাপি মেকাজে আর আসিল না। অন্ত 

কোন স্থানে কাক্ছেও লাগে নাই। নিজের কুটারে বসিয়া আছে। 
গৃহন্কামী তাঁহাকে ডাকাইয়! পাঠাইলেন। সে আদিল। গৃহ- 

স্বামী বলিলেন, "তুমি আমার কাছে থাকিবে না কি?” মালী 
প্রশান্ততাবে বলিল, “আপনি দয়া করিয়া রাখিলেই থাকি ।+ 

দই তুমি থাক। আমি বুঝিয়াছি, তুমি খাটা লোক।” 
তাহার গর সেই মালী যত দিন জীবিত ছিল, তত দিন 
দেই মুনিবের নিকটই সল্মান ও আদরের অহিহ চাঁকুরি 
করিয়াছিল। 

সে জাতিতে চণ্ডাল, বড়ই দরিদ্র, তখন বয় হুইয়াছিল, 

যৌবনের সামর্থ্য তখন ছিল না। তথাপি মনের তেজ যাই- 

বার নহে। যোল আন! খাটিত, বৃথা বাক্য ব্যয় করিত না, 

কিন্তু কাহীরও, মুনিবেরও চড়! কথা সহ করে নাই। কেহ 
. কখন তাহাকে চড়! কথ! ৰলিলে, তাহার: প্রশান্ত, দৃঢ় অথচ 

শিষ্ট উত্তরে তখনি বুঝিতে পারিত যে, মূর্খ “ছোট লোক” 

 হইস্কাও ষে তদ্র লোক, দরিদ্র হইয়াও তেজস্বী, চগ্ডাল হইয়াও 
্রাহ্মণ, ভৃত্য হইয়াও গ্রভু। অনেক দিন হইল সেই. মালী 
মরিয়া গিয়াছে । যে বৃক্ষগুলি সে রোপণ করিয়াছিল, তাহার 

চিহ্বুও এখন নাই। তথাপি মানসনেত্রে সেই ভৃত্যের প্রশান্ত 
তেনস্থিতা, অন্থকরণীয় মহত্ব, আমার হৃদয়ে দীপ্তি পাইতেছে। 



চাকুরি। ১৭৩ 

তবে কে বলে, চাকুরিতে নীচত1, অনতিক্রমণীয় ভাবে সংলগ 

আছে? চাকুরিতে নীচতা নাই। নীচতা লোভে, নীতা ভযমৈ 

নীচত। প্রভৃর কাছে মান বেচিয়া টাক! উপার্জন কর]। নীচতা, 
পাছে চাকুরি যায়, এই ভয়ে মনুষ্য মাত্রই যে গম্মানের অধি- 

কারী,স্তাহা ত্যাগ করা। নীচতা, দেহের বিকাশের জন্য মনুঁক 
সঙ্কুচিত করিয়া টাকা রোজগার করা। নতুবা চাকুরিতে 

কিছুমাত্র নীচতা নাই। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, প্রভু, 
ভৃত্য অপেক্ষা অধিক মাননীয় নহে। প্রভু টাক! দেন, তৃত্য 

তাহার বিনিময়ে কাজ দেন। প্রভু হয়ত গণ্মূর্২_পিতার 

সঞ্চিত টাকা চাকরকে দিতেছেন, ভৃত্য নিজের বিদ্যা! বুদ্ধি বল 

দিতেছেন,। প্রতুর টাকার অপেক্ষা ভৃত্যের কার্ধোর কম 

মূল্য, কে ব্লিণ? প্রভুও দান করিতেছেন না, ভূত্যও দান 

করিতেছেন না_-কেবল বিনিময় মাত্র। এক জন একটা 

দোকান করিল, দোকান চালাইবার জন্ত এক জন চাকর 

রাখিল। তাহাতেই কি দোকানী তাহার চাঁকরের অপেক্ষা 

বড়লোক হুইল ? ধর,দোকানী মাদিক বেতন ন!| দিয়া চাকরকে 

বলিল, “দেখ, তুমি লাভের অর্ধেক পাইবে । আমার মূলধন, 

তজ্জন্ত আমি লাভের অর্ধেক পাইব, তোমার পরিশ্রম, তুমি 
তজ্জন্য* লাভের অর্ধেক পাইবে।” চাকর এখন অংশীদার। 

বুঝিয়া দেখিলে, চাকর সকল সময়ই প্রভুর অংশীদার- প্রভুর . 

সাহাযাকারী মাত্র। ধর, আমি ধনী জমীদার, তুমি আমার 

শিক্ষিত কর্মচারী-এখানে আমি নিজে একক যদি সমুদয় কর্ধু 

করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কর্মচারী রাখিবার প্রয়ো- 

জন ছিল না, রাখিতামও না। অন্ঠের সাহায্যের প্রয়োজন, 
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তাই তোমাকে চাহি। আমার সুবিধার জন্ত তোমার বিদা 
বুদ্ধি চাহি, তুমি তোমার নিজের ম্থবিধার জন্য বিদ্যা বুদ্ধির 

বিনিময়ে আমার টাকা চাও। আুতরাং অর্থও বিদ্যার বিনিময় 

মাত্র। শিক্ষিত কর্মচারী নত্বন্ধে ষে যুক্তি, অশিক্ষিত খানসামা 

ইঞ্ঠযদি সন্বন্ধেও দেই যুক্তি ধাটে এবং সেখানেও টাকুরি বিনি- 
ময় মাত্র, সাহাধ্য প্রার্থির পরিবর্তে সাহাধ্য দান মাত্র। যখন 

চাকরের সংখ্যা অধিক, সুনিবের সংখ্যা কম, তখন মনিবের 

গৌরব অধিক। যখন চাঁকরের সংখ্যা কম, মুনিবের সংখ্যা 

অধিক, তখন চাকরের গৌরব অধিক । এখন, বিশেষতঃ 

মফঃশ্বলে, দিন দিন চাকর চাবরাণী ছুলভ হইক্স। উঠিতেছে, 

তাই চাকর চাকরাণীর গৌরব দিন দিন অধিক হইতেছে। 

এমন কি, অনেক স্থানে মুনিব তাহাদের অপমান 'করা দুরে 

থাকুক, তাহারা মুনিবকে অপমান করিয়। তাহার পর দিন 

আর রাঙ্জে জাসে না। আমার পরিচিত একটা রাম বাহাদুর 

বলিয়াছিলেন যে, তাহার কাটার একজন দালী তাহার স্ত্রীর 
সহিত অতি মন্দ ব্যবহার করিয়া কলহ করে, এবং তাহার পর 

দিন আসে নাই। তাহার মত কার্্যে সুপটু অগ্ত একটা দাণা 

ছুষ্জাপা হওয়ায়, তাহীকে তিনি তাহার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে 

পর দিন ডাকাইয়া বলিলেন, “তুমি কাজ কর। (হাদিতে 
 হাদিতে) তুমি আবার আগার শ্্ীর উপর অত্যাচার করিও”? 

তুমি হতবত্ত বলিবে, “লামান্ত একটা চীকরাণীর আম্পর্দ।' কত 
দেখ++চাকরাণীর আম্পদ্ধী নহে, 19 ০ 981201) 870 

৫৩7187৫, প্রয়োজন জপেক্ষা আয়োঞন কম। প্রয়োজন মত 
দ্বামী পাওয়। কঠিন, তাই দাদীর এখন এত আদর । 
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তুঝিরা দেখিলে সংসারে কেহ কাহারও প্রর্তু নহে, কেহ। 
কাহারও ভৃত্য মহে। এক মাত্র প্রভু ভগবান, কেবল ত্ীন্রা" 
রই তৃত্য আমরা সকলে। মাগুষ মোহে যখন অন্ধ হয়, 

তখনই নে আপনাকে কাহারও প্রভু মনে করে। তথাপি 

কোনও মানুষকে যদি প্রভু বলিতে চাহ, তবে তাহাকে প্রভূ 
বলিও,যিনি আপনার রিপুগণকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিরাছেন-- 

থিনি লোভে ভরে মোহে যখন অভিভূত হন না--যিনি আত্মাকে 

বদরের সাহ্ত্রাজযে অভিবিন্ত করিয়া ইন্দ্রিরগণের আক্রমণ 
হুইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন,__ধিনি মনুষ্য মাত্রতেই নারা* 

য়ণের অংশ দেখিয়া ভূত্যকেও মন্মান ও ভক্তি করেন। তিনিই 

প্রভু, বাহার হদয়স্বরূপ জগন্নীথের শ্রীক্ষেত্রে, ভালবাণার 

মহোত্মবে) প্রভু ও ভূত্যের। ত্রাঙ্মণ ও চণ্ডালের, মিত্র ও শক্রর 

মধ্যে ভেদ নাই, সকলই একাকার, প্রেমের প্লাবনে সকলই 

একাকার, সকলই প্রাণের ভাই। তাই চৈতন্তদেৰ প্রভু । 

আমি চাকুরিকে বিনিময় বলিয়াছি। টাকার ও শ্রমের 

বিনিময়--অথবা ভূতকালের শ্রমের (অর্থাৎ ভূতকালের শ্রমে 

অঙ্জিত টাকার) এবং বর্তমান কালের শ্রমের বিনিময় । 

আমার অর্থ এমন নহে, চাকুরিতে কেবল অর্থ ও শ্রমের বিনি- 

য় মাত্র থাকা উচিত। না, ইহার সহিত হৃদরের বিনিময় 
থাক] উচিত। প্রতু ও ভূত্যের ভিতর এদেশে পুর্বে যে একটা 
পারিবারিক ভাব ছিল, একটা ঘনিষ্ট আন্মীর়ত! ছিল, তাহ! 

বিলাতী সভ্যতার হেয় অনুকরণে নষ্ট হইয়াছে। পূর্বে ধোপা। 

নাপিত ভাঙারী প্রভৃতি যেন পরিবারের মধো গণ্য হইত। 

তাহাদের নাম. ধরিয়া ডাক] হইত না। মামা, দাদা, খুড়া 
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প্রভৃতি সম্পর্ক পাতান হইত এবং তাহা বলিয়। ডাকা! হইত। 

আমি এবং আমার মহোদরগণ বাল্যকালে বাটার গোয়ালা 

ভাগারিকে “গিরীশদীদ” বলিয়| ডাকিতাম মনে আছে ।। 

গিরীশদাদাকে আমরা খুব তয় করিতাম, ও সম্মানও করিতাম। 

তাীর শাননে আমাদের বাল্যলীলার ধ্বংসপ্রিয়স্ত| অনেকটা 
দমিত হইত। দে'আমাদের কত ভাল বাদিত। আমাদের 
পরিবারের বিপদ ও অনিষ্ট নিজের বিপদ ও অনিষ্ট মনে করিত। 

এবিষয় আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুস্তকে গড়িয়াছি যে, কর্তারা 

চাকরদিগকে বন্ধুর হ্যায় ব্যবহার করিতেন। তাহাদের সম্তান- 

গণকে কোলে লইতেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, 

নব্য বাবুর! কুকুর কোলে করিতে পারেন, কিন্তু চাকরের পুত্র 

কখন কোলে করিতে পারেন না, যেন কোলে করিলে দ্বেহ 

অগুচি হয়। প্রত ও ভূত্যে আজি কালি হৃদয়ের বিনিময় নাই। 

বড় দুঃখের বিষয়। আজ কাল-_-কাজ করিলে টাকা দিলাম 

টুকিয়া যাইল,-ভাব এই রকম। এটা একটা সামাজিক 
বিকার। টাকাতে খণ শোধ হয় না। টাকার সধ্বন্ধ ছাড়া 

আরও সম্বন্ধ আছে, তাহ! উচ্চতর পবিত্র সম্বন্ধ ।-:ড/৫112%2 
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21] 81282670925 0€ 1781৮ প্রভূ ও ভৃত্য উভয়ে 'লথা-- 

উতদ্ব উভয়ের মঙ্গলের জন্ দায়ী। প্রত্যেক প্রভূর জানা উচিত, 

ধনে ভালরাসা, কৃতজ্ঞতা, ভি ক্রয়. করা যায় না, ধনে শ্রম 
কয় করা যায়,যাজ্স। এমন কি, ধনবিতরণ করিলেও ভালবাঁা 
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পাওয় যাঁয় না। ভালবাসা, তক্কি, হদুয়ের ধন। হৃদয় ন! দিয়া 

কেমন করিয়া ভাহ! পাইবে? | 
"বর্গের জ্যোতি যাহ! 

মৃত্বিকায় কেমনে রচিবে তাহা 1” 

পন প্রভ1 তরলং জ্যোতিরুদেতি বন্ুধাতলাৎ” 

একটা! গল্প আছে, মিলিসে নামক একজন ধনী ব্যক্তি খুব 
দান খণ্বরাঁং করিত, লোক জনকে খুব খাওয়াইত। গৃহে নিত্তয 
ভোজ দিত। তথাপি সে দেখিল, কেহ তাহাকে প্রকৃতপক্ষে 

ভালবাদিত না। সে বিষ হইয়া জেরুজিলামে জ্ঞানী সালমান 

সম্রাটের নিকট গিয়া এই কথা নিবেদন করিষ্ হার উপদেশ 
চাহিল। প্রবুদ্ধ সালিমান কেবল মাত্র বলিলেন, “যাও, ভাল- 
বামিও”। যার হয়ে ভালরবাম। নাই,সে প্রভূ হউক, ভৃতা হউক, 

দে একটা পণ্ড বিশেষ। এমন ভীষণ নরহত্য নাই যে, সে তাহ! 

করিতে পাঁরে না। আর ধাহার হৃদয় ভালবাসার বীণানিকথে 

নিত্য সঙ্গীতময়, তৃত্য হইলেও সে বৈকুষ্ঠধামে মহীপ্রতূর গ্রসাদে 

নিত্য নিত্য নৃততন প্রতুত্ব লাভ করিতেছেন। জগতে যিনি 
হৃদয়ের সহিত বনুলোকের সেবা! করিতে গারেন, তিনিই প্রক্কৃত 

গ্রভূ,--খিনি লক্ষ জনের পদরেণু, প্রেমে ভক্তিতরে প্রণত্তশিরে, 

বহন করেন তিনি যথার্থই লক্ষপতি,_ধিনি মহাসেবক, তিনিই 

মহাপ্রভূ। 



গরিব সেবা । 

১। হিরগ্য় রাজার উপাখ্যান 

“দানমেকং কলৌ যুগে” 

পৃথিবীতে যে নিতান্ত নীচ ও অন্তাজ, সেও নিজের গরজে 

টাকার জন্ত ধনীর সেবা করে। কিন্তু গরিবের দেবা কয় 

জন করিতে প্রন্তত? ধনীর দেবা করিয়া টাক পাওয়। 

যায়, গরিবের দেবা করিয়া ত টাক! পাওয়া যাঁয় না। বিন! 

বেতনে কে চাকুরি করিবে? গরিবের ছুঃখ মোচনস্বরূপ 

গরিবের সেবাস্বরূপ যে চাকুরি তাহাতে মাহিনা পাইবার ত আশা 
নাই, অথচ বিলক্ষণ মেহনত আছে। ইহাতে টাঁকা,পাইবার ত 
কথা নাই, গার ত টাকা দিতে হইবে। এইকপ চাকুরিতে কে 

স্বীকার আছ ভাই? এইরূপ চাঁকুরিতে কেহ আমাকে লাগা- 

ইয়। দিতে পার, ভাই 1? অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি; এইরূপ 

একটী চাকুরি করিব। কিন্তু পাপ মন এক পা ব! এগোয় ছুই 
পা ব| পিছোয়। মনে এই বিষয় তোলাপাড়া করিতে করিতে 
দিন যে ফুরাইল, পরমায়ু ধেনষ্ট হইল! গরিবের চাকুরি, 

দীনজনের দেবা আমরা করিব, এমন কি ভাগা করিয়াছি? 
দুঃখীর ছুঃখমোচন করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব । গরিবের চাকুরি 
করিয়াছিলেন ঈশা । গরিবের চাকুরি করিয়াছিলেন চৈতন্ত। 

তুমি, আমি ভাই গরিবের চাকুরি করিব এন ভাগ্য কি 

করিয়াছি! গরিবের চাকুরি করিয়াছিলেন উইলবাফোণর্স। 
গরিবের চাকুরি করিয়াছিলেন দেবী কুমারী ফ্ররেন্ম নাইটিঙ্গে। 
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গরিবের চাকুরি করিতেছেন, মুক্তিসেনার অধিনায়ক জেলারেল 

বুথ । গরিবের ছুঃখমোচন ব্রত, গরিবের চাকুরি, বড়উচ্চ চাকুরি, 
বড় কঠোর ব্রত, অতি মহতী সেবা। ইহ! মুক্তির পথ স্বর্গের 

দ্বার। গরিবের চাকুরি যে রাজাধিরাজের চাকুরি। কোন 

ব্যক্তিবিশেষের চাকুরির চেয়ে গবর্ণষেণ্টের চাকুরি ভাল। গঞ্সু- 

মেণ্টের চাকুরি অপেক্ষ। গরিবের চাকুরি অযৃতগুণে শ্রেষ্ঠ । কেন 

না গরিবের চাকুরি পরব্রহ্গ নারারণের ' চাকুরি । গরিবকে ছুটা 

অন্নদেওয়াতে স্বয়ং নারায়ণকে “ভোগ” দেওয়া হয়। এই ভোগে 

নারায়ণ যেমন তুষ্ট হন তেমন আর কোনও ভোগে নহেন। 

এখানে একটা কথা বলি। হিরগ্ময় নামে এক রাজা ছিলেন। 

ভগবানের সক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য তাহার মন বড় 'আকুল 

হইল। কব ঈশ্বরকে দেখিতে পাইব, রাজা দিনরাত্রি এইরূপ 
তাবিতে লাগিলেন । একদিন সকালে স্্য কেবল উঠিয়াছে, 

তাহার লাল আলোতে রাজ বাড়ী, গাছের পতা, দূরে মন্দিরের 

চূড়া, সব সোণার মত টিকৃমিক করিতেছে, নীচে সবুজ ঘাসের 
উপর পবিত্র শিশির বিন্দু সুর্যের আভাঁয় হীরার মত নান! রঙ্গে 

জলিতেছে। ফুলগুলি যেন তাহা দেখিয়া ছোট ছেলের মত 

হাসিয়া হাসিয়া! বাতাসের কোলে ঢলিয়! পড়িতেছে, বাতাস 

ফুলের সুগন্ধ গায় মািয়া এদিকে ওদিকে আন্তে আস্তে চলিয়া 

লোককে সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে, আকাশে পাখির! গাঁন 

করিতেঞকরিতে চলিয়া যাইতেছে । এই প্রাতে সকলেই স্থুখী। 

কিন্ত হিরগ্নয় রাজার সুখ নাই। অগ্ভাপি ভগবানের সহিত 

তাভার সাক্ষাৎ হইল না। রাজবাড়ীতে ভগবানকে পাওয়। 

যাইল না। রাজা মনে করিলেন “অদ্যই আমি এই আ্ালিক! 
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ত্যাগ করিব, দেশে দেশে ফিরিব, ভগবানকে খু'জিয়া বাহির 

কৃরিবই”1-_একাকী গম্ভীর ভাবে, কাহাকেও কিছু না বলিয়। 
তিনি রাজবাড়ী হইতে বাহির হইলেন। নগরের প্রীস্তে যখন 
আসিলেন, সম্মুথে দেখেন, এক জন রোগা খোঁড়া কুষ্ঠরোগী। 

দে কাতরাইয়! বলিল, “বাবা, লাঁচারকে কিছু ভিক্ষা দিন,্ষুধায় 

মরিতেছি”। রাজ! দেখিলেন সেই ভিক্ষুকের গা হইতে মাংস 

পচিয়! থমিয়া গড়িতেছে; বড়ই বিভৎস দৃশ্ত যেন সেই প্রাতঃ- 
কালের রাঙ্গ! চিকৃচিকে আভার উপর, কি একটা বিশ্নী কালিমা 

গড়িয়াছে। রাজা নাকে কাপড় দিয়া, তাহারদিকে একটা 

মোহর কৈ করিয়া ফেলিয়া দিয়া চট করিয়া সেখান হইতে চলিয়া 

যাইলেন। তাহার পর হিরগনয় দেশে দেশে কত কাল ফিরিলেন, 
দূরে আরও দূরে বিজন বনে, উচ্চ পর্বতে, জনান্ীর্ণ নগরে, 
গ্রামে, প্রান্তরে কতস্থান ঘুরিলেন, ভগবানের উদ্দেশে_কিন্ত 
কোঁথাও ভগবানের দেখা পাইলেন না। কেবল দেখিলেন, 

মানুষের অত্যাঁচার, নির্শবমতা, স্বার্থপরতা, ভগ্ডামি। দেখিলেন, 

_ ফত বড় মানুষ টাকা নষ্ট করিতেছে; নাচ তামাসা বাঁজিতে, 

বদ্ খেয়ালে পাপ কাজে কত টাক! নষ্ট করিতেছে; নরদামাঁয 

ভাত ফেলিয়৷ দিতেছে তবু নিকটে যে গরিব না! খাইতে পাইয়! 
তিলতিল মরিতেছে,তাহাকে ডাকিয়া এক মুট! অন্ন দিতেছে না। 

. ইহা! দেখিয়া রাজার মনে হইল “ইহাই বুঝি ঘোর কলির আবি- 
ভাব। যাঁহ! হউক ভগবানের ত দয় হইল না, তিনি দেখা 

দিলেন না। আর পথে গথে ফিরিয়া কি হইবে। যাই, বাটা 
ফিপিয়া যাই। রাণীও কুমারকে অনেক দিন না দেখিয়। মন 
বড়ই আক্ষুল হইয়াছে” । রাজা বাটী ফিরিলেন। কীধে ভিক্ষার 
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ঝুলি,হাতে একটী ঘটা,পরনে ছেঁড়া ময়লা কাঁপড়। বর্ষার জলে, 
্রীন্ের রৌদ্রে,রাত্রির শিশিরে, রাঁজীর মুখে কালিম! পড়িয়াছে, 
কপালে দাগ বদিয়াছে, চুল কটা ও রূখু রং কাল হইয়ার্থে। 
হণটিয়। হাটিয়। পায় দড়ির মত শির উঠিয়াছে। হৃর্য্য অন্ত যাইৰ 

যাইর হইয়াছে, এমন লময়ে রাজা রাজবাটাতে উপস্থিত হইলেন। 
গুনিলেন, আর এক ব্যক্তি রাজা হইয়াছে। দারবান তাহাকে 

চিনিল ন1। কড়া ্বারোয়ানি স্থরে ভাহাকে ভাগাইয়া দিল। 

ুধার্ত হিরগুয় রাঙ্গা অগত্যা ফিরিলেন। তাহাকে কেহ চিনিল 
না, মানিল না। তিনি আস্তে আস্তে নগরের বাহিরে আি- 

লেন। রাত হুইল, আঁকাঁশ রাশি রাশি কাল মেঘে টাকিয়া 
গেল, ঝড় উঠিল,কড়, কড়, করিয়৷ মেঘ ভাকিতে লাগিল, মাঝে 

মাঝে বিছ্বাৎ খেলিতে লাগিল। বড় বড় ফোটা বৃষ্টি পড়িতে 
লাগিল। হায়! রাজ! হিরগনয়ের কি হইবে। মাথার উপর দিয়া 

ঝড় বৃষ্টি যাইল, আকাঁশ পরিফাঁর হইল। নিকটে দেব মনির, 

দেই খানে রাত কাটাইবেন, মনে করিলেন। কিন্তু বড় ক্ষুধা! 
'পাইয়াছে। নিকটে নদী বহিয়! যাইতেছে । সেই নদীর ঘাটে 
গিয়া বদিলেন। সঙ্গে একটা মাত্র ফল ছিল। তাহা! বাহির 
করিয়া খাইলেন, এমন সময় সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ভিক্ষুককে দেখিতে 

পাইলেন্ু। সে আবার কাতর স্বরে তিক্ষ| চাহিল। রাজা হিয়গস্থ 
এখন স্বয়ং ভিক্ষুক । ভিক্ষুকে ভিক্ষুক ভাই ভাই ভাব। এখন 
আর পন দ্বণীর ভাব নাই। হিরগ্নয় সেই ফলটি ভাঙ্গিয়া তাহার 

আধখানি এবং নদী হইতে জল আনিয়া ভিক্ষুককে দিলেন ॥ 
ভিক্ষুকের খাওয়া হইলে নিজে ফলের অপর জাধখানি খাইলেন। 
ইতিমধ্যে, দেখ, মেই স্থানে এক আশ্তর্ধ্য আলো হইয়া উঠিল, 
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সেই কুষ্টগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলোকের ভিতর দেখিতে পাইলেন। 
সে ক্ষণকাঁলের মধ্যে স্নার দেবমুষ্তি ধাঁরণ কর্নিল। সত্যই দেখি- 
তেছি যে ইনি দেব্তা। সেই আলো আরও আলোঁকময় হই, 

সেই আলোর ভিতরে সেই মৃত্তি আরও শো পাইতে লাগিল। 
তাহার লাল আভায় চতুদ্দিক আলোকময় হইয়া যাইল। তখন 
সেই দেবত! বলিলেন ঃ__ 

“দেখ, হিরগা়,তুমি যাহাকে দরিদ্র কুষ্টগ্রস্ত দখয়াছিলে, 

দেই আমি ভগবান্। তুমি রাজবাটা ত্যাগ করিবার সময় 
দরিদ্র কুষ্টগ্রস্তকে নাক সিটকাইয়! দ্বণার সহিত যে একটি 

মোহর দান করিয়াছিলে, মে আমাকে দিয়াছিলে, কিস্তু সে দান 

আমি লই নাই। কেননা! প্রকৃত পক্ষে মে দান কর! হয় নাই, 
মে কেবল আমার প্রতি দ্বণা, অপমান প্রকাশ ক্রা হইয়াছিল। 
দ্বণার সহিত যে দান কর! যায়, সে দান নহে, সে পাপ, নরক- 

কুণ্ডে পাপের আহুতি। দয়াতে গলিয়! শুদ্ধ মনে যে দান কর! 

যায়, যে দানের সহিত হৃদয় মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় তাহাই 
দান, তাই পুণ্যদদীতা, দয়া ও স্েহে, গরিবকে যে অন্ন দেন, 
তাহাতে আমাকে ভোগ দেওয়া হয়। এ যেনিকটে মন্দির 

দ্েখিতেছ, উহাতে.যে এত জীাক করিয়া প্রত্যহ অতি উপাদেয়, 

(ভাগ দেওয়া হয়,তাঁহা চ্মামি লই ন!, তাহাতে আমি তুষ্ট নহি। 
কিন্তু গরিবকে যে অন্ন দান কর হয়, বৈকুণ্ঠধামে তাহা! আমার 

নিকট পছছে। সুতরাং গরিবকে ধিনি খাওয়ান, তিনি তাহাতে 
গ্ররিবকে আমাকে এবং নিজেকে এই তিন জনকে খাঁওয়ান-_ 

কেনন। তাহাতে গরিবের ছুঃখ দুর য়হ আমাকে তোগ দিয়! পুজ। 

রুরা হার, এবং নিজের জাত্বার পরিপুষ্টি ও পুণ্য সঞ্কীর হয়। 
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তোমরা এতকাল গুনিয়! আদিয়াছ,--“ব্রা্ষণের মুখ, জলবিহীন 

কণ্টক শৃন্য ক্েত্রম্বরূপ। তাহাতে সর্বপ্রকার বীজ বপন করিবে, 

এবং দেই ক্ৃষিই সর্ধাভি লাষপরিপূরিকা 1” অদ্য আমি 
বলিতেছি, “দরিদ্রের মুখ জলবিহীন কণ্টক শ্ৃন্ত ক্ষেত্স্বরূপ। 
তাহাতে সর্বপ্রকার বীজ বপন করিবে এবং নেই ক্ৃষিই সর্ক- 
কামনা পরিপূরি কা” । 

গরিবের মুখস্বরূপ মাঠে অন্নদানম্বরূপ যে বীজ বুনিবে 

তাহাতে দোঁনা ফলিবে, সেই সর্বমঙ্গলপ্রদ মোক্ষ ফল নিরুপ- 

রবে নিষ্ষণ্টকে পাইবে, নিষ্ষণ্টকে ভোগ করিবে। তাই “সা 
কৃষিঃ সর্বকামিকা।” তোমর! শুনিয়া “্দানমেকং কলৌ- 

যুগৈ” অর্থাৎ কলিষুগে একমাত্র দানই ধর্ম। সে যে দান, সেই 
এই দান গরিবকে দান, দয়ার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ন্বেহের 
সহিত দান। যেছুঃখী সেই গরীব, যে পীড়িত সেই গরীব। 
এবং দয়ায় ডূবিয়া, ভালবাপায় মজিয়া, ছুঃখ মোচন করার নাম 

দান। ছুঃখীমাত্রেরই দুঃখ মোচন করার নাঁম গরিবকে দান। 

হে হিরগুয়, ভুমি ভক্তিযোগে, দানমাহাস্ত্য, গরিবের ষাহাত্য 
বুবিয়াছ। তাই তোমার নিকট আমি আমাকে প্রকাশ করি- 

রাম। যাঁও, অদ্য হইতে তোমার নাম তক্তিময় হইল। যাও, 

তোমাক্রাজ্য, তুমি ভক্তের হদয়ের স্থিত শীদন কর, নিজের 

ছেলের মত গরিবদিগকে প্রতিপালন কর।”” এই বলিয়া 

নারায়ণ অ্তহিত হইলে এদিকে বাজনা বাজিয়া উঠিল। 
ভক্তিময় রাঁজ! দেখিলেন, অগণ্য লোক আলো! জালাইয়»নিশান 
উড়াইয়া, ফুল চন্দন মাল! হাতে করিয়া, শক ঘণ্টা বাজাইতে 

বাজাইতে, এক অতি চমৎকার ছাওদা নইয়! তাহার দিকে 
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পেই কুষ্টগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলোকের ভিতর দেখিতে পাইলেন 
সে ক্ষণকালের মধ্যে সথন্দর দেবমূষ্তি ধারণ করিল | সত্যই দেখি- 
তেছি যে ইনি দেবতা । সেই আলে! আরও আলোকময় হইল, 

সেই আলোর ভিতরে সেই মুত্তি আরও শোঁতা পাইতে লাগিল। 
তাহার লাল আভায় চতুর্দিক আলোঁকময় হইয়া যাইল। তখন 
সেই দেবতা! বলিলেন ৫__ 

“দেখ, হিরগয়,তুমি যাহাকে দরিদ্র কুষ্টগ্রস্ত দেখালে, 

সেই আমি ভগবান্। তুমি রাজবাটা ত্যাগ করিবার সময় 
দরিদ্র কুষ্টগ্রস্তকে নাক সিটকাইয়া দ্বার সহিত যে একটি 

মোহর দীন করিয়াছিলে, সে আমাকে দিয়াছিলে, কিন্তু সে দান 

আমি লই নাই। কেনন প্রকৃত পক্ষে সে দান কর! হয় নাই, 

সে কেবল আমার প্রতি দ্বণা, অপমান প্রকাশ ক্র! হইয়াছিল। 

স্বণার সহিত যে দান কর! যায়, সে দান নহে, সে পাপ, নরক- 

কুঙে পাপের আহতি। দয়াতে গলিয়। শুদ্ধ মনে যে দান কর! 

যায়, যে দানের সহিত হৃদয় মিশ্রিত করিয়া! দেওয়া যায় তাহাই 
দান, তাই পুথ্যদ্বাতা, দয়া ও স্কেহে, গরিবকে যে অন্ন দেন, 

তীহীতে আমাকে ভোগ দেওয়। হয়। এ যেনিকটে মন্দির 

দেখিতে, উহাতে যে এত জীক করিয়া! প্রত্যহ অতি উপাদেয় 

ভোগ দেওয়৷ হয়,তাঁহা চ্দামি লই না, তাহাতে আমি তু নহি। 
কিন্তু গরিবকে যে অন্ন দান কর! হয়, বৈকুষ্ঠধামে তাহা! আমার 

নিকট পছছে। স্থতরাং গরিবকে যিনি খাওয়ান, তিনি তাহাতে 

গ্ররিবকে আমাকে এবং নিজেকে এই তিন জনকে খাওয়ান--. 
কেনন! তাহাতে গরিবের ছুঃখ দূর য়হ আমাকে ভোগ দিয়া পূজা 
য়া হায়, এবং নিজের জাত্বার পরিপুষ্টি ও পুণ্য সঞ্চার হয় 
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তোমরা এতকাল শুনিয়া আদিয়াছ,-_“ব্রাঞ্ণের মুখ, জলবিহীন 
কণ্টক শুন জেত্রস্বরূপ | তাহাতে সর্বপ্রকার বীজ বপন করিবে, 

এবং সেই কৃষিই সর্ধাভিলাষপরিপৃরিকা |” অদ্য আমি 
বধিতেছি, “দরিদ্রের মুখ জলবিহীন কণ্টক শৃষ্ত ক্ষেত্রম্বরূপ। 
তাহাতে সর্ধ প্রকার বীজ বপন করিবে এবং নেই চি রব 
কামনা পরিপূরিকা” | 

গ্ররিবের মুখস্বরূপ মাঠে অন্নদানস্বর্ূপ যে বীজ বুনিবে 

তাহাতে সোনা ফলিবে, সেই সর্বমঙ্কলপ্রদ মোক্ষ ফসল নিরুপ- 

রবে নিষ্ষণ্টকে পাইবে, নিষ্ষণ্টকে ভোগ করিবে। তাই “স! 

কৃষিঃ সর্বকামিকা1 |” তোমরা গুনিয়াছ “দানমেকং কলৌ- 

যুগৈ” অর্থাৎ কলিধুগে একমাত্র দানই ধর্মা। সে যে দীন, সেই 
এই দান 'গ্রক্িরকে দান, দয়ার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ন্নেহের 
সহিত দান। যেছুঃখী সেই গরীব, যে পীড়িত সেই গরীব। 
এবং দয়ায় ডূবিয্বা, ভালবাদার জিয়া, ছঃখ মোচন করার নাম 

দান। ছুঃবীমাত্রেরই দুখ মোচন করার নাম গরিবকে দান। 
হে হিরগ্নয়, তুমি ভক্তিযোগে, দানমাহাত্ব্;, গরিবের ম্াহাত্থ্য 

বুঝিয়াছ। তাই ভোমার নিকট আমি আমাকে প্রকাঁশ করি- 

লাম। যাঁও, অন্য হইতে তোমার নাম ভক্তিময় হইল। যাও, 

তোমারুয়াজ্য, তুমি ভক্তের হৃদয়ের স্থিত শান কর, নিজের 

ছেলের মত গরিবদিগকে প্রতিপালন কর।”, এই বলিয়া 

নারায়ণ অস্তঠিত হইলেন। এদিকে বাঁজনা বাঞজিয়া উঠিল। 
ভক্তিময় রাজ! দেখিলেন, অগণ্য লোক আলে! জালাইয়া,নিশান 

উড়াইয়া, ফুল চন্দন মাল! হাঁতে করিয়া, শক ঘণ্টা বাজাইতে 

বাজাইতে, এক অতি চমৎকার 'হাওদা লইয়া তাহার দিকে 
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আসিতেছে। তাহারা সকলে তাহার নিকট আসিয়! জয়ধ্বনি 

করিল, এবং তীহাঁকে প্রণাম করিল। রাঁজাকে সেই হাওদাতে 

বসাইয়া, তাহার! মৃদক্গ, শক, ঘণ্টা ও তেরী বাঁজাইতে বাজা- 

ইতে, ঘনঘোররোলে রাস্তায় মহাননের ঢেউ তুলিয়া, নৃত্য 
করিতে করিতে, রাজাকে রাজ-ভবনের দিকে লইয়। যাইতে 

লাগিল। রাস্তায় ছুই ধারের বাড়ীর উপর হইতে সব স্ত্রীলোক 

হুলুধবনি এবং পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর দিন 

হইতে ভক্তিময় রাজার রাজ্য এক নূন্তন ভাঁব ধাযণ করিল। 
যাহাদদিগের অন্নকষ্ট, তাহাদিগকে অকাতরে অন্ন দান করা 

হুইতে লাগিল। যাহারা মূর্খ, তাহারা ব্রাহ্মণই হউক, শৃড্রই 
হউক, তাহাদিগের শাস্ত্রে শিক্ষা দান কর! হইতে লাগিল । 
তক্তিময় রাজ! ও তীহার কার্ধ্যকুশল পুত্রগণ প্রন্মাদিগের ঘরে 
ঘরে ঘ্ুরিয়া, তাহাদিগকে ভায়ের মত ভালবাসিয়া, তাহাদিগের 
সকল রকম দুঃখে দুঃখী হইয়! ছুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। 

ছোট ছেলে যেমন ম! বাপের কাছে যাঁয়, গ্রজারা৷ তেমনি রাণী 
রাজার নিকট যাইত এবং সেখানে গিক্ক। ভালবাসা, সাহায্য ও 

সাস্তূন! পাইত। ভক্তিময়, দেবালয়ে যাহাতে গরীবে অন্ন পায়, 
বিদ্যালয়ে যাহাতে গরিবে শিক্ষ1 পায়, তাহার সুন্দর বন্দো 

ৰবস্ত করিয়! দিলেন। এৰং নিজে তাহা প্রতিদিন পর্মযবেক্ষণ 

করিতে লাগিলেন। তাহার রাজ্য ক্রমে মর্ত্যে স্বর্গ্য 

হইয়া উঠিল। রর 
ভ্ভিময় রাঁজার সন্বদ্ধে সাঁধুর * নিকট যাহা! শুনিয়াছ, তাহা 

লিখিলাম। এই কথাটা আমার বোধ হয় প্রত্যেকের সম্বন্ধে 
খাটে। আমর! ছোটই হই ব| বড়ই হই, পুরুষই হই বাস্ত্ী 
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ছই, মুগ্নয়ই হই আঁর হিরন হই, আমরা! সকলেই গরিবের 
ছুঃখ মোচন করিয়া গরিবের চাকুরি করিয়া, নিজের নিজের 

কর্মক্ষেত্রে পর্বকাঁমিকা কৃষি” কার্ষেয নিযুক্ত হইতে পারি, 
কিন্তু দুঃখ এই যে, এ কৃষি কাজে যে মন আমে লা। তাই মনে 

হুয়*ধর্ম যাহা, তাহা জানি, কিন্তু তাহাতে মতি গতি হয় তা, 

অধর্শ যাহা তাহাতে যে মতি গতি হয়। তাই আর উপায় না 
দেখিলে বলিতে হয়, হে হ্ৃযীকেশ, তুমি আমার হদয়স্থিত 

হইয়া ধর্ম পথে আমাকে চালনা কর। তুমি আমাকে সৎকার্ষেয 
নিয়োগ কর, এবং তোমার নিয়োগ মতই যেন কার্ধ্য করিতে 

পারি। গরিবের সেবাতে আমাঁদিগের মতি দেও। গরিব 

দেবকদলের চেষ্টা ফলবতী ও কার্ধ্য মঙ্গলময় কর। 

১। ভিক্ষাদান। 

এঅনধানাৎ পরং দানং ন ভুতং ন ভবিষ্যতি।” বায়ুপুরাণ 

খাঁটী রাজনীতি বা! প্রজানীতিই বল, দেশের প্ররত উন্নতি 

ও সভ্যতাই বল, আর নিংস্বার্থ ধর্মই বল, সকলই দেশের দীন- 

হীন কুটারবাসী জনরাশির ভাগ্যের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, 

ঘাহাতে তাহাদিগ্রের উন্নতি হইল না, তাঁহা দেশের উন্নতি নহে। 
যাহাতে তাৰাদিগের শিক্ষা হইল না, তাহ! শিক্ষা নহে। যে 

* ভক্তিমন্প (হ্রগর়) রাজার উপাখ্যান ভাগ মার্কিন করি লায়ে।লের একটা 

কবিত। অবলদ্বন করিয়। লিখিত হইয়াছে । 
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ধন বৃদ্ধিতে. তাহাঁদিগের আহারের সংস্থানের বুদ্ধি হইল না, 
তাহ! ধন বৃদ্ধি নহে। যে সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ভাগ অগণ্য 

দীনহীন জন পাইল না, তাহা সভ্যতা নহে। যে ধর্ম, অগণ্য 
গরিব “ছোট”, লোকদ্দিগকে ক্রোড়ে স্থান দিল না, দয়ার 

কষ্নগুনু হাতে করিয়া, গরিব ক্ৃষাণ ভাইয়ের প্রাঙ্গনে এক দিনও 
দেখা দিল না, যে ধর্ম, দীন দুঃখী জনের অস্থি মাংস মজ্জারূপ 

ইট, চুন, স্থুরকি দিয়! উপাসনার মন্দির নির্মাণ করিল, তাহ! 
ধর্ম নহে। এই সনাতন সত্য কথা কতবার প্রচারিত হইল, 

কতবার লুপ্ত হইল। রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে হেনরি 
জর্জ তাহার 7:021555 ৪800 7০৮০:% পুস্তকে এই সত্য 

কথার প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন | ধর্ম ও 

সমাজ-ক্ষেত্রে মহারথী বৃথ ( 3397619] 13০০%) তাহার “1 

10211697017” পুস্তকে এই নৃত ভাষা ঘোষণা করিয়া, 

দরিদ্রের ও নষ্টের উদ্ধারের জন্ত, বিচিত্র সেনাদল সংগঠন করিয়া, 

সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ঘ হইয়া অপূর্ব বীরত্ব ও কৌশলের সহিত 
যুদ্ধ করিতেছেন। এই সত্য কথার গুঢ় মর্ম একদিন হিন্দুর 
জীবনের অস্থি মজ্জাতে নিহিত ছিল, এই দিনজনে দয়ামমতা 

হিন্দু মমাজের অন্তরা স্বা, হিন্দু সত্যতার মূল মন্ত্র ছিল। প্রাচীন, 
হিন্দুসভ্যতা দয়। বা সহযোগিতা! বা 0০011585510 এঁর উপর 

স্বাপিত ছিল। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যত। দ্বন্দ বাঁ গ্রতি- 
যোগিত1 বা ০0171900017 এর উপর স্থাপিত । 

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার দেওয়াদেয়ি; আধুনিক ইউরোপীয় 
সভ্যতায় কাড়াকাড়ি । তবে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার দেওয়া 

দেয়ির ভিভর যে একটুকুও কাড়াকাড়ি ছিল না, তাহা নহে। 
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কিন্তু ইহা হ্বীকাঁর করিতে হইবে যে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা দয়া- 
প্রধান অধুনিক ইউরোপীয় দন্দপ্রধান। হিন্দুদিগের এই দুয়া 
প্রধান সভ্যতা, ইউরোপীয় দবন্দগ্রধান সভ্যতার সংঘর্ষে এখন 
ক্রমেই লোপ পাইতেছে। একদিন যে জাতির লোকে প্রতি- 
বেশী অতুক্ত খাঁকিলে নিজে অন্নগ্রহণ করিত না, অন্য খুসই 
জাতির নরাধম সন্তানগণ পাঁশের ঘরে নিজের ভাই না খাইতে 

পাইয়। জঠরানলে ছটফট করিলেও মুখ তুলিয়া তাঁকায় ন1। 
পূর্বে যে জাতির কুলবধূগণ অভ্যাগত অপরিচিত অতিথির 

সেবা করিতে পাইলে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন, মহা- 

নন্দে সহাপ্য বদনে রন্ধনাদি কার্য করিয়া পরম পবিত্র সুখ 

লাত করিতেন, অদ্য সেই জাতির কামিণীগণ ভান্ুর দেবরকেও 

ছুই দিন বাধিয়। থাওয়াইতে হইলে রোঁষভরে মুখ ঘোরকৃষ্ণ- 

কালিমাময় করে, এবং আপনার ভর্তা ও ভাগ্যকে শতবার 

ধিক্কার দেয়। পূর্বে যে দেশের লোক কৃতী ও বর্ধিষু হইলেও 

জ্তাতি কুটুম্ব যাহার যেখানে অভাব আছে, সকলকে নিজের 

পরিবারের মধ্যে টানিয়৷ আনিয়! খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া স্থখী 

করিত, অন্য সেই দেশে নরপণ্ডগণ বিদেশে মোহীগের পত্রীকে 

'রত্বে বিভূষিত করিয়া, স্থখ সম্ভোগে কাল কাটাইয়া বাটাতে 

দুঃখিনী*মা, মাদী, পিদি, বা খুড়ী জেঠী অন্নাভাবে মরিল কি না 

তাহাঁর খবরও লয় না। হা! বিলাতী সভ্যতা, তোমার কপাতে 

কি আমবশেষে আমাদের এই অবস্থা হইল! হা ইংরাজি 

সাহিত্য, তোমার শিক্ষার কি এই পরিপাম | হা! ইউরোপীয় 

সভ্যতা, তুমিই কি শান্ত্রোন্ত কলি! 
যখন অকৃতী ভাইকে বা ভ্রাতপ্ুত্রকে, ছুঃখিনী মা মাসী 
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পিসিকে ভাত দেওয়ার প্রথা দেশ ক্রমে উঠিয়! যাইতেছে, 
তখন যে ভিক্ষুককে ভিঙ্গা। দেওয়ার প্রথা ক্রযে উঠিয়া যাইবে, 
তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যেখানে দিবার অনিচ্ছা, সেখানে 

দান না করার পক্ষে যুক্তি দকল আপনা আপনি আনিয়া পড়ে । 

৭[71015011701780 01১20”) নির্বিশেষ দাতব্য, পাত্রাপাত্র 

বিচার না করিয়। ভিক্ষা! দেওয়! বড়ই গঠিত কার্য্য। পাত্রাপাত্র 

বিবেচনা করিয়া দান করা উচিত, ইহ সত্য কথ! । কিন্তু ইহার 

অর্থ এমন নহে, যে পাছে দান অপাত্রে পড়ে, তজ্জন্ত একবারে 

দান করিবে না। ইহার অর্থ এই যে, দান কর! ত কর্তব্যই, 

কিন্তু কেবল দান করিলে কর্তব্য সংসাধিত বা নিঃশেষ হইল না । 

দান করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া 
দিতে হইবে । কোন্ বস্ত কাহাকে কি তাবে কখন দান করি- 
লে, গ্রাহকের মঙ্গল বা শ্রেষ্ঠতম মর্গল সম্পাদন হইবে, ইন 

বিচার করিয়া দান করিতে হইবে। দান কর! কাহাঁকে বলে? 

অধিকাংশ স্থলে যখন প্রত্যুপকার প্রত্যাশা না করিয়া মগুষ্যকে 

কোন দ্রব্য বা জড়পনার্থ দেওয়! হয়, তাহাকে দান বলে। 

কিন্ত কেবল দিলেই প্রশস্ত দীন হইল ন1। ভালবাদিয়া) 

ছুঃখীর দুঃখে ছুঃখী হইয়া, দান করিতে হইবে, গরিব সেবা 

হিরয় রাজার গল্পে প্রদর্শিত হইয়াছে দয়াহীন বাঁ সাহীন্ুতৃতি 
পৃন্ত দান ভগবান অনুমোদন করেন না, তাহা দাতার পুণ্যকরে 
দানই নহে। সুতরাং প্রকৃত দানে কেবল জড়পদার্ঘ আছে 

তাহা নহে, তাহাতে প্রীতি আছে। আবার প্রক্কত দানে বুদ্ধি 

আছে অর্থাৎ পাত্রাপাত্র বিচারের প্রয়োজন আছে! আর দানে 

দাতার আধ্যাত্মিক মঙ্গল আছে। সচরাচর প্রশস্ত দান চতুরঙ্ 
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(১) জড়পদার্থ দেয়), (২) হৃদয় ব! প্রেম (গ্রাহকের প্রতি) (ও 

বুদ্ধি বা বিচার (দাতার), (৪) আম্মা বা মুক্তি (দাতার)। 

প্রশস্ত দানে চিরকালই দয়! ও মেধা, প্রেম ও প্রজ্ঞা, বাগর্থের 

ম্যায়, হরগৌরীর স্তায়, সংশ্লিষ্ট। এই কথা অবশ্ত শ্বীকার্য্য। 

কিন্তু ধাহারা আজি কালি দান করিতে অনিচ্ছুক, সাহারা পুই 
সত্য কথ! হইতে এক অপরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তীহা'র! 

প্রকারান্তরে বলেন,পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া দান করিতে হইবে, 
এই বিচারকার্ধ্য কঠিন) অতশএব দান করা কঠিন, স্থৃতরাং 
দান না করাই ভাল।” 

আবার, দানপরান্ধুখ শ্রেণীর কোন কোনও লোক বলেন, 

কে দানের পাত্র, কে দানের অপাত্র, তাহা জানি না। আমি 
যে ভিক্ষুককে, অন্ন দিব, মে হয় ত সমর্থ হইয়াও আলম্তবশতঃ 
কোন কাধ্য না করিয়া অন্নধবংসপূর্বক সমাজকে বঞ্চিত করিবে। 

আমি যদি ভিক্ষুকগণকে অন্ন না দিয়া আমার সুখসভ্তোগের 

জন্ত কোন বিলাস দ্রব্য ক্রয় বা প্রস্তত করণার্থ, সেই অন্ন বা ধন 

ব্যয় করি, তাহা হইলে,তিক্ষকগণকে অন্ন দিলে যত জনকে অন্ন 

দান কর! হইত, (শ্রমী) তত জনকে অন্নদান করা! হইল, অথচ 
“তাহার উপর আমার একটা বিলাষের দ্রব্য প্রস্তুত হইল; এবং 

সেই গ্করিমাণে সমাজের ধন বৃদ্ধি হইল। অর্থাৎ আমি যদি 
ছুই শত মণ অন্ন ভিক্ষুককে দেই, তাহাতে যত লোক খাইতে 
পারিচু, আর তাহা না করিয়া যদি ছুইশত মণ অয়ে লোক, 
থাটাইয়া, আমার একটা বিলাসসামগ্রী করিয়া লই, তাহা 
হইলেও সমান লোক খাইতে পারিবে। 
এই তর্কে হঠাৎ বাধা লাগিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা 
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“ যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ভোগী ও ত্যাগীর উভয়ের দ্বারা 

গরিবদিগের তুল্য উপকার হইত, অথবা ত্যাগীর অপেক্ষা 
ভোগীর দ্বারা অধিক উপকার হইত। তাহা হইলে বিলা 

তোগহুতাশনে যত অধিক পরিমাণে বিলাসদ্রব্যের আন্ৃতি 

দিরেন,তত অধিক পরিমাণে (বিলাস ভ্রব্য নিষ্মাতা) শ্রমীদিগের 

মুখে খাদ্য বধিত হইত। যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে বিলা- 
সের কোমল কুম্ুুমান্ৃত সহজ সোপান দিয়া, ধনী বিলামীগণ 

অনায়াসে ধর্ম মন্দিরে প্রবেশ করিতে পরিতেন। কিন্তু বিলাী- 

দিগের দুর্ভাগ্যক্রমে এই মতটা সম্পূর্ণ ্রমাত্বুক। উদাহরণ দ্বারা 
এই ভ্রম প্রদর্শন করিতেছি। 

ধরুন-_-সংযমী রামের ২০* বিঘা! অমী আছে, তাহাতে ৮০৪ 

মণ চাউল উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ২০* মণ.চাঁউল তিনি 
ভিক্ষুকদিগকে দান করেন। রামের মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র 
শ্তাম এ ২** বিঘা! জমী পাইলেন। 

সাম কিন্ত বিলাপী। তিনি ভিক্ষা দেওয়া একবারে বন্ধ 

করিলেন, এবং আদেশ দিলেন যে, আমি ৮০০ মণ চাউল চাহি 

না। ৬০* মণ চাউল চাহি এবং ২০০ মণ চাঁউলের পরিবর্তে 

রেশম চাহি। সুতরাং এখন ১৫০ বিঘা জমীতে চাউল উৎপন্ন, 

হইতে লাগিল, এবং বাকী ৫০ বিঘাতে তু'তের আবাদ, হইডে 
_লাগিল। 

এখন দেখুন, রামের মময় রামের জমীতে যাহার চা 

করিত, তাহার! তখন যেমন থাইতে গাইনশ্যামের সময় এখনও 
তাঁহার তেমনি খাইতে গাইতে লাগিল। কিন্তু ভিন্কুক- 
গণ, ত্যাগী রামের দয় খাইতে পাইত, ভোগী শ্যামের “সময় 
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মোটেই খাইতে পারে না। তবেই, এখানে শ্ামের রেশম 
উৎপাঁদন করাই তিক্ষুকগণের অনাহাঁরের কারণ, ইহা বুঝা 

যাইতেছে। 
স্থতরাং আমরা! এখানে দেখিতেছি যে, তিক্ষুকগণ সম্বন্ধে 

২০ মণ চাউলের পরিবর্তে রেশম উৎপাদন করাও যাহা, আর 

২০০ মণ চাউল গঙ্ষার জলে ফেলিয়! দেওয়াও তাহাই। তাহা 

হইলে স্বীকার করিতে হইবে, বিলাস দ্রব্য প্রস্তত করায় মোটের 
উপর লোককে বঞ্ধিত আহার দেওয়া হয় না, লোককে আহার 

হইতে বঞ্চিত কর! হয়। কেহ কেহ আমার এই মীমাংসার 
আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন,_- 

" প্ধরুন্ রামের সময় যেমন সমুদয় জমীতে ধানের চাঁষ হইত, 
শ্বাম তাহীঁ,.ব্লায় রাখিলেন, অথচ সমুদয় জমীতে ধানেরই 
চাষ করিতে লাগিলেন। রাম যেমন ভিক্ষুকদ্দিগকে ২০* মণ 

চাঁউল দিতেন, শ্তামও তাহাই দিতে লাগিলেন। কিন্তু ভিক্ষুক- 

দ্িগের দ্বার! তিনি এখন রেশম প্রস্তত করাইয়! লইতে লাগি- 

লেন। এস্থলে খাদ্যের পরিমাণ কমিল না, ভিক্ষুকগণ পূর্বে 

যেমন খাইতে পাইত, এখনও সেই পরিমাণে খাইতে পাইতে 

বাগিল, কিন্ত এখন আর ভিক্ষুক থাকিল না, এখন শ্রমী হইল। 
আর বটঢ়ার ভাগে, একটা নূতন ভ্ব্য অর্থাৎ রেশম প্রস্তত 

হইল। ইহাতে গরিব লোকের খাদ্যের পরিমাণ না কমিয়! 
গিয়া, ধূনীর বিলাস দ্রব্য গ্রস্ত হইল।» 

. ইহার উত্তর,--শ্যাম যদি তাহার সমুদয় জমীতে রামের ন্যায় 
ধান্তের আবাদ করেন, তাহা হইলে অবশ্ঠ পূর্বের অপেক্ষা! 

গাদ্যের পরিমাণ কমে না।' কিন্তু জিজ্ঞান্ত এই যে, শ্তাম যদি 
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তাহার সমুদয় জমীতে ধান্ঠের চাঁষ করেন, তাহা হইলে তাহার 
রেশমের জন্য তু'ঁতের আবাদ হইবে কোন্ জমীতে ? গাছ ছাড়া! 
রেশম হয় না। জমী ছাড়াও গাছ হয় না। গাছ কেনষে 

কোন ভ্রব্য চাহ, তাহার উৎপাদনের জন্ত মূলে জমীর আবশ্ঠক। 

স্বতরাং বিলাস তোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে, অবশ 

প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ হাঁ করিতে হইবে। এই জন্য 

আমর! দেখিতে পাই, যে পরিমাণে সমাজে বিলামোপকরণ বৃদ্ধি 

হয়, সেই পরিমাণে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া যাত্ম। “সভ্য- 

তার বা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিলাদিতা আমিয়! 

গ্রবেশ করে। বিলামের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শন্তন্সেত্র হাঁস 

করিয়া, বিলাসক্ষেত্র প্রসারিত কর! হয়, খাদ্যের পরিমাণ 

কম হইয়| যায়, ঘোর দারিদ্ররূপী রাক্ষস নরন'রীগণকে গ্রাস 

করে। এই জন্য (কতিপয়ের) “উন্নতির” সঙ্গে সঙ্গে (রহ 

লোকের ) “দুর্নীতি” প্রকটিত হয়। 

একে ত যে পরিমাণে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, সেই পরিমাণে 
উর্ধর ক্ষেত্র পাঁওয়! কঠিন। তাহার উপর আবার যে উর্বর 

ক্ষেত্র পাওয়৷ যায়, তাহাঁতে যদি শস্ত উৎপাঁদন না করিয়া বিলাঁম 

দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে শস্তের বিশেষ অনাটন 

হইবে, ইহা অতি সহজ কথা। এইরূপ শন্তের অনাটন হইলে 
ভিক্ুকগণের ভিক্ষা দেওয়! দুরে যাউক, কতক শ্রমীদিগের অন্ন 
দান কর] যায় না, শ্রমীর! কাজ পায় না । কতক শ্রমী কার্ধ্য 

প্রাপ্তি প্রতীক্ষা করিয়া ঘরে বমিয়৷ আছে, কেহ তাহাকে 
ডাকিতেছে না; কতক মুর রোজ থাটিবার জন্ত পথে পথে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ তাহাদিগকে লইতেছে না। বিলাষ 
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প্রাণ সভ্যতাগীড়িত ইউরোপে আজি অনেক লোকের এই. দশা 
ঘটিয়াছে। তাই সেখানে শ্রম্যুত ক্ষুধার্ত গরিবগণ মূল বীধিয়া 
সমাজকে লণ্তও করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং প্রতিদিন 
খুন খারাপি হইতেছে। ইহা! ছন্দ বা 0০01167607 প্রধান 

সভ্যতার ফর। তাই এই কল দেখিয়া গুনিয়া, আস্গুন, আমরা 
আমাদিগের পুর্ব্ব পুরুষদিগের দয়! প্রধান সভ্যতার দিকে 
ফিরিয়া যাই। এই দয়! প্রধান সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ 
তিক্ষা দান ন! অন্ন দান। পরাশর ৰলেন,_- 

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জানমুচ্যতে। 

দ্বাপরে যক্তমিত্যুচুর্দীনমেকং কলৌযুগে ॥ 

কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম কর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। 
আবার দানের মধ্যে অন্ন দানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান নাই। তাই 

আমরা! বায়ুপুরাণে দেখিতে পাই,__ 

| “অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।” 

অয় লোকের প্রাণ, অন্ন লোকের বল, অঙ্গ লোকের সর্ধার্থ 
সাধক। 

অন্নং প্রাণ! বলঞচারং, অন্নং সর্বার্ঘ সাঁধকং। 

অক্নশ্ইতে প্রাণী সকল জন্ম পায়, অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ 

করে। অথবা, 

অন্নাং ভৃতানি জায়স্তে জীবত্তি চন সংশয়ঃ। 
শীবন দান অপেক্ষা সংসারে রেষ্ট দান আর ফি আছে? 

জীবানাৎ পরং দানং ন কিিদপি বিতে। 
১৭ 
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জীবন দাঁন অপেক্ষা আর কোন দানই শ্রেষ্ঠ নাই। তাই, 
 শ্রান্তায় ক্ষুধিতায়ান্নং যঃ প্রষচ্ছতি ভূমিপ। 

্বয়ভূবৎ মহ্তস্থানং সগচ্ছতি নরাধিপ ॥ 
মহাঁভারত। 

যিনি শ্রান্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিকে অন্ন দান করেন, তিনি শ্বয়স্তুর 
তায় মহৎ স্থান প্রাপ্ত হন। এমন কি যে মহাপাপী সে যদি 
অন্নদান করে, তাহা! হইলে সেও পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করে। 

বক্গহত্যা কতং পাপং অন্নদানাৎ প্রণশ্তুতি। 

অল্নদঃ গাঁপকর্মীপি পুতঃ স্বর্ণে মহীয়তে ॥ 
রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ত তত্ব। , 

তাই ভাই আর কিছু কর আর না কর, হ্কুধিক্ক জনকে এক 

মুঠা অন্ন দান করিও । মুষ্টি ভিক্ষা উঠাইয়া দিও ন!। সুশিক্ষিত 

্বদ্েণীয় ভাইগণ, তোমাদিগের নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, 
অন্ন তিক্ষা দান উঠাইয়া দিও না। এই ভিক্ষা, এই নিষ্কাম 
দান, দয়ার রাজত্বে প্রধান আইন, প্রাচীন হিন্দুদিগের দয়াময় 
হৃদয়ের স্বীয় স্ক্তি। এই ভিক্ষার উপর আমাদিগের অধ্যয়ন 
বল, অধ্যাঁপন| বল, রাজনীতি বল, পাঁিব জীবন বল, পারত্রিক, 

মঙ্গল বল, সন্্যাস বল, সকলই স্থাপিত ছিল। তাই বলি, 
তিক্ষুকগণকেই দ্বণী করিও না, ব্রাঙ্গণের যে. দিন উপ- 

নয়ন হইল, সেই দিন হইতে, প্রহ্ষচারী ভিক্ষাং দেহি বলিতে 
লাগিলেন। গুরুর গৃহে থাকিয়া! প্রতিদিন ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া! 

আনিয়া অধ্যয়ন কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। গুরুও বিনা 
বেতনে ভিক্ষোপজীবী হইয়া অধ্যাপনা! করিতে শাগিলেন। 



গ্রাীন ব্রাঙ্গণ্য সমাজের ব্যবস্থাপক পরিচালক হইয়াও ভিক্ষা- 
কৃতি অবরদ্ধন করিয়াছিলেন,ইহার মহিম! অদ্য কয় জন বুঝেন? 

“দেখ বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। 
নিজ 'হুন্তে সে শক্তি থাকিতেও তীহাঁরা রাজ্যের অধিকারী 

হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হুইবেন না, ক্ৃষিকান্্যের 
প্য্যস্ত অধিকারী নহেন। থে একটী উপজীবিকা ব্রাঞ্মণেরা 

বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন স্টোৌ কি? যাহার 
পর ছুঃখের* উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিজ্র্য আর 

কিছুতেই নাই--ভিক্ষা। ” (ধর্্মতত্ব) 
তাই বলিতেছিলাম, ধাঁহার! রাজনীতির শিক্ষক, পার্থিব 

জীবনের নিয়ামক, পারত্রিক মঙ্গলের পথ প্রদর্শক ছিলেন, সেই 
পবিত্র ব্রার্থণণণ ভিক্ষাজীবী ছিলেন। ব্রাঙ্গণগণ ছাড়িয়া বৌদ্ধ- 

গণের জীবন দেখুন । ধাহাঁরা বুদ্ধ, সমাজের শিক্ষা! ও মুক্তি দাতা 

তাহারা ভিক্ষু। এদিকে ভিক্ষুকগণকে সমাজে অন্ন ভিক্ষা, 

পার্থিব জীবনের অবলম্বন দিতেন ; অগ্থদিকে বুদ্ধগণ সর্ববিধ 

মায়! মোহ হইতে মুক্তি স্বরূপ যে নির্বাণ স্বর্গীয় জীবন লাভের 

যে উপাক্স, তাহাই ভিক্ষা দিতেন । যে দিকে দেখ দয়া দয়া 

দয়া, ভিক্ষা ভিক্ষা ভিক্ষা। যে দিন গিয়াছে সে দিন কি আর 

আসিকেনা? সে দিনের চিন্ব-স্বরূপ এখনও আমাদিগের দেশে 

মুষ্টি ভিক্ষা গ্রথা কথক্চিৎ প্রচলিত আছে। সেই মুষ্টি ভিক্ষা! 

দান ভাল করিয়া, সুব্যবস্থা করিয়া, প্রচলিত করিতে হইবে। 

দ্বীন ছুঃখীদিগের প্রতি মুখ হয আবার তাঁকাইতে হইবে। 

টিউ
টর,
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৩1 শিক্ষাদান। 
তগঃ পরং কৃতযুগে, ত্রেতায়! জ্ঞানমুচ্যতে 
বাপরে যজমিতুযাু্দীনমেকং কলৌধুগে 

_ পরাঁশর সংহিতা । 21২২ 

এসত্যযুগে তগক্কাই প্রধান ধর্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে হষ্চ, 
কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম বলিয়। নির্দিষ্ট অছেপ। 
_ অঙ্গ দানের পরেই শিক্ষা দাঁন। গরিব সেবকদলের় মধ্যে 
ধিনি যাহা! জানেন, অশিক্ষিত গরিবদিগকে তিনি তাহা, শিখা- 

ইতে পারেন। শিখাইবার উপায় নৈশ বিষ্ভালয়, এবং সপ্তাহিক 
বৈঠক। নৈশ বিগ্বালয়ে অল্প লোক গড়িবার সম্ভাবনা | সমুদয় 

দিন খাটার পর,রাত্রিতে আবার পড়ার প্ররিশ্রম শ্বীকার করিকে 
এন্ধপ কৃষক ব! মজুর অল্প। তাই যাহাতে, সহ বিনাকষ্টে 
যুখেমুখে তাঁহার! শিক্ষ| পাইতে পারে, আহার অন্ত প্রতি সপ্তাহে 
সন্ধার পর, গ্রামের কোন স্থানে, যতগুলি লোক পাওয়া যায়, 

ততগুলি লোক একত্র করিয়া গল্পের ভাঁবে তাহাদিগকে শিক্ষা 

দিতে হইবে। ধাহাদিগের টাকা আছে, ত্রাহীরা টাকা দিয়া, 
যাহাদিগের শিক্ষা আছে, তাহারা শিক্ষা দিয়া, গরিব সেবার কায 

চালান, এই প্রর্থনা। যিনি প্রত্যহ বা প্রতি সপ্তাহে ছুট লোক-. 
কেও নিয়মিত শিক্ষ। দিবেন যাঁহা তাহার! জানে না,এমনম্প্রয়ো- 

জনীয় হিতকর বিষয় তাহাদিগকে জানাইতে থাঁকিবেন, তিনিই 
ধর/ঙাহার সমহু্ঠানের প্রচুর ফঘল ফলিবে। পরোপকাঁরের্ ফসল 

চতুর্দিকেই পড়িয়া! রহিয়াছে। তাহা আবাদ করিবার জন্য 

কোন জমিদারের নিকট পাটা লইতে হয় না, কোন গমন্তা ব! 
লায়েবের খোসামোদ করিতে বা “আমলা খরচ” করিতে হয় না। 
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দমীদারের যিনি জমীদার, ভূম্বামীর উপরেও ধিনি তস্ামী, 
এই নিখিল ব্রদ্জাণ্ডের যিনি জমিদার ও স্বামী, তিনি এই লগগ্র 

পৃথিবী, এই সমুদয় সংসার সৃষ্টি করিয়া, যেন পরোপকারেক্স 
নিষ্কর ক্ষেত্র, ধর্মের লাখেরাজ জমী আমার্দিগকে দান করিয়া- 

ছেনু। আমরা তাহা আবাদ করিলেই, তাহাতে শ্রমের হল 

চালনা কিলেই, বীজ বুনানী করিলেই প্রচুর স্থু ফপল ফলিকে। 

তাই, আইস, পর্োপকারের কৃষাগ ভাই,গরিব মেবক ভাই, চল 
আমরা মাঠে যাই বেলা হইল, সময় যাইতেছে। 

৪ গরিব ব্যাঙ্ক 

"তোমার টাকা আছে | আমার টাকা নাই। তুমি কিন্ত 
খাটিতে পার,না। আমি খাটিতে পারি। তুমি টাকা খাটা- 
ইতে পার না, আমি টাকা খাটাইতে পারি।. কিন্তু আমি 

খাটাইৰ কি করিয়া? আমার বে টাকা নাই। আমি 

গ্বরিব কৃষাণ থাটির] খাইতে চাহি, চাষবাম করিয়। সংসার 
চালাইতে চাহি। কিন্তু পারি কই? চাষ করিতে হইলে যে 
জমি চাহি, জমিদারকে খাঁজান| নাদিলে য়ে জমি পাই ন1। 
আমার টাকা নাই, খাঙ্গানা কেমন করিয়া দিব? চাষ করিতে 

হইলে, লাঙ্গল চাহি, গরু চাহি, বীজ চাহি। আমি এসকল 

পাই কোথা? সামার যে টাকা নাই। যদি তুমি এখন আমাকে 
টাকা ধার দেও, আমি সেই টাকা দিয়া জমি লইয়া, লাঙ্গল ও গরু 

কিনিয়া, চাষ, করিয়া, ফসল হইলে, ফদল বেচিয়া তোমার টাক! 
শোধ করিব, এবং সেই ফমল হইতে আমার দিন গুজরান চুইবে, 
আমি ছুই ঘুটা খাই! বাচিব। তুমি আমাকে টাকা অমনি ধার 
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দিবে কেন ? দয়া করিয়া! অতদূর দয়! তোমার নাই? তুমি 
কিছু লাভ না পাইলে আমাকে টাকা ধার দিৰে না? আচ্ছা, 
বেশ) আমি সুদ ছিব। তাহাতে তোমারও লাভ হুইবে, 

আমারও লাভ হইবে। তোমার লাভ অর্থ বৃদ্ধি, আমার লাভ 
জীবন রক্ষা। আমি তোমার টাক! ধার না লইলে ভোমার 
টাকা থাটিবে না, তাহার বৃদ্ধি হইবে না) তুমি আমাকে টাকা 
ধার না দিলে আমার খাইবার উপায় হইবে না। ভুমি টাকা 
ধার দরিয়া আমার জীবন রক্ষার বিষক্ক সাহায্য করিবে সুতরাং 

তোমাকে আমি মহাজন” বলিয়া স্বীকার করিয়া তোমার 

খাতাতে আমার নামে হিসাব পত্তন করিলে, আমি তোমার 

“থাতক* হইব। 

ফসল হইলে যে তোমার কর্জ শোধ করিব, তুমি কেমন 
করিয়া জানিলে? বিশ্বাম (07500 তুমি বলিতেছে, পুরা 

বিশ্বাঁদ হইতেছে না। তাল, লেখা পড় করিয়া! লও, এই খত 
লিখিয়া গ্িলাম। লিখিয়া লইলে বটে, তবু তুমি সদ সমেত 
আসল টাঁক। পাইবে, এই বিশ্বামে আমাকে টাক] বর্জ দিলে। 

এ বিশ্বাসটুকু না থাকিলে তুমি আমাকে টাঁকা কর্জ দিতে না 
সদও পাইতে না। আমি খাইতে পাইতাম না, তোমার টাকা, 

ওখাটিতনা॥ . 
তাইত, বিশ্বাসের কি মহিমা! বরে বিশ্বাস না থাকিলে, 

' ধর্ম হয় না। পরোকারে বিশ্বাস না থাকিলে, মান্য হয় না 

্্ীজাতিতে বিশ্বাস না! থাকিলে গ্রণয় হয় না। রৃষাণে বিশ্বাস 
না থাকিলে কর্জ দেওয়া হয় না, চাষ হয় লা। বিশ্বাসে সংসার 

চলিতেছে, বিশ্বাসে টাকা চলিতেছে, মূলধন এক হাত 
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হইতে আর এক হাঁতে যাইতেছে, জশ্রমীর হাত হইতে শ্রমীর 
হাঁতে যাইতেছে । শ্রমীর নিকট গিয়! মূলধন নৃতন ধন গ্রমৰ 
করিতেছে, ধরাকে শত্তময়ী হাশ্তময়ী আনন্দময়ী অযপূর্ণারগিণী 
করিতেছে । কিস্তু তাহাতেও যে শ্রমী কৃষাণ ভাইয়ের হুঃখ 
ঘুচিতেছে না, পেটে ছুই বেল! অন্ল যাইতেছে না, ইাটু তক্ কাপড় 
পড়িতেছে না। কেন? ভাই কৃষাণ, তুমি বৈশাখের রৌত্রে 
পুড়িয়া, শ্রাবণের ধারায় ভিজিয়া,ক্ষেতে সারাদিন মেহনত করিয়া 
যে প্রচুর ফদল জন্মাইলে, তাহ! কে কাড়িয়! লইয়া যাইল? তুমি 
মাথায় হাত দিয়! কাদিতেছ, তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ কীপ্দি- 

তেছে। কেহ তোমার্দিগকে কীদাইয়াছে ? কি? মহাজন ও জমি- 

দার তোমার প্রায় সমুদয় ফমল লইয়াছে। মহাজনের নুদ, এবং 
জমিদারের খাজান। দিতেই ফসল সব ফুরাইল। “মহাজনকে” 

তোমার রক্ষক বলিয়াছিলে, এখন দ্বেখিতেছ, যে রক্ষক সেই 
ভক্ষক। গরিব কৃষাণ এইরূপ মহাজনের হাত হইতে কিসে 

নিস্তার পাইতে পারে স্বদেশ প্রেমিকগণ একবার ভাবিয়া! দেখুন। 
ভারতবর্ষের কংগ্রেসের এক সনেয় সভাপতি ওয়েব (৮০১১) 

সাহেব এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস হইল কং- 

_গ্রেসের মুখপাত্র (11419) নামক কাগজে মান্ত্রাজের শ্রীযুক্ত 

কুষ্ণমিলুন এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি প্রায় 

ছুই বৎসর পূর্বে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহ! আসিয়্াছিল, নব্য- 

ভারতে জমিদারগণের কর্তব্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এ বিষয় 

লিখিয়াছিলাম। 0০৫০1 0৫৫৫ওর অধীন জমীদারীগুলিতে 
এখন টাকা উদ্ধত হইলে গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি ক্রয় করা হয়। 
তাহ! না করিয়। যদি এ টাকা হইতে শত করা৷ ৬২ বা! ৯২ বাঁ ১২২ 
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টাক! সুদে এজাদিগকে কর্ম দেওয়া! যায়, ভাহ। হইলেও গ্র্া- 
বাও বাচে, দাবালক জমিদার কোম্পানির কাগমের অপেক্ষ! 
দিগুণ বা তিন গুণ সুদ পান। এ বিষয় েট্সম্যান নামক 
ইংরাজি সংবাদপত্রে বর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিষায় ভন 
চ্ করিয়াছিলাম। 

*বেহারে এক বিলাতি কোম্পানি রর 1111 & ০০ 

ভাহাদিগের জগদীশপুর জমীদারিতে কিছুকাল কৃষিব্যান্ক চালা: 

ইতেছেন। তাহার! রাধিক শতকরা ১২২ সুদে 'টাকা কর 

দনেন। আদায় অনাদায় উভয়ে গড় পড়তা। ধরিলে তাহাদিগের 

শতকরা! ৮২ বা ৯২ টাকা করিয়া লাত্র হুইতেছে। বাঙ্গালী 
দ্বমীনারগণের মধ্যে এইরূপ কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার 

উদ্যোগ আমর! অন্যাপিও রড় দেখিতে পাই না। “জমীদারী 
ধঙ্চায়ত ভা” এ বিষয় চেষ্টা করিবারই সম্ভীরন]। কিন্তু করি: 

স্বাছেন কি না, ভাহ! ঠিক দ্বানি না। আমাদিগের দেশের 

অধিকাংশ জমীদারগণের শিক্ষ। ও প্রজায়হান্ুতৃতি যেরূপ ছার, 

তাহাতে তাহাদিগের নিকট বড় অধিক ভরসা হয় ন|। 

: যেসকল লোক দেশের উন্নতির জন্ত রাজনৈতিক আন্দো' 

লন করিতেছেন, দেশের অন্ত গ্রভৃত শ্রম, করিতেছেন, তাহার! 

এই ম়ঙ্ষ কার্য্যের হুচনা করিবেন আমর! জাশা করি। তাহা: 
দিঃগর নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন যে, তাহারা যেমন 

রাজনীতির দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, তেমনি একবার প্রজ্জানীতির 

দিকে দৃষ্টি করুন। এমন অনেকগুলি. বিষয় '্মাছে, যাহাতে 
রান্বার দ্বারস্থ না হইয়া, প্রজার মধ্যে খাটিয়া আমার! দেশের 

 সবহীযমী উন্নতি করিতে পারি, দেই গুলি গার উপেক্ষ। করিলে 



২5 
দেশের মঙ্গল নাই। সেই গুলি উগেঙ্গা করিলে, কহেন 
প্রভৃতির মহৎ উদ্দেশ কখনই দিদ্ধ হইবে না। রি 

আমাদিগের দেশের কৃষকগণ অতিশয় গরিব। এখানে 

মহাজনের সু্দও অতিশয় অধিক। এখানে অল্প সুদে ক না 
পাইলে কৃষক কেমন করিক্ক। বাচিবে | 

ক্কষফগণ অন্ন সুদে কর্জ পাইলে, দেখিবে, তাহানিনর 
ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে, তাহাদিগের ঘরে লক্মীদেবী আসিবেন। 
যে যে দেশে*কষকের! অল্প সুদে টাকা! কর্জ গাইতেছে, সেই 
দেই দেশের কষকগণের কেবল মাত্র দারিদ্র্য মোচন হয় নাই? 
অন্ত সকল বিষয়েও তাহাদিগের বিন্ময়জনক উন্নতি হইয়াছে । 

" জার্নি, অষ্টিয়া, রুষিয়া, ইটালি দেশে গরিবদিগের সীহা- 
য্যের জন্ত'অনেক গ্রামে কৃষি-বযা্ক স্থাপিত হইয়াছে। কৃষকগণ 
পূর্বাপেক্ষা অনেক কম সুদে টাকা ক্র গাইতেছে। শ্রীযুক্ত 
উল্ফ (111. [র. ০17) দেশে দেশে গিয়া গরিবদিগের ব্যাঙ্ক 

বিষয় অনেক তন সংগ্রহ করিয়! তাহার (6908121 797153 ) 

নাষক একখানি উৎকষ্ট ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। গত 

বৎসরে তিনি ওয়েইমিনিষ্টাররিভিত্তি নাঁমক সাময়িক পত্রে এ 

বিষয়ে একটী অতীব সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার 

একন্থানবেতিনি লিখিয়াঁছেন যে, যে গ্রামের কৃষকদিগকে অল্প 

স্থদে টাকা ধার দিবার জন্ত ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই 
গ্রামের অবস্থ। ব্যাঙ্কহীন গ্রামের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। 
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সংক্ষেপে, এই গ্রাম্য কষি-ব্যাঙ্ক হওয়ায় কৃষিকার্যের উন্নতি 

ইইয়াছে,ঘর বাড়ীর শ্রী হইয়াছে,দারিজ্র্য কমিয়। গিয়াছে, গ্রামের 
লোঁক স্বাবলম্বী ও সাধু হইয়াছে । গরিবর্দিগের এমন হিতকর 
গ্রাম্যকৃবিব্যস্ক সংস্থাপন করিবার জন্ত কি আমর! চেষ্টা করিব 
না? অর্শনি দেশে গ্রাম্য ব্যাঙ্ক গুলিতে ১৫৭ ক্রোর টাকা খাটি, 

তেছে, অস্ীয়াতে ২৫ ক্রোর, কুশিল্নাতে ২ ক্রোর, ফরাসি ও 
ইটালী দেশে গ্রাম্য কৃষিব্যাঞ্কে অনেক টাকা খাটিতেছে। কত 
কক ইহাতে অল সুদে কর্জধ পাইতেছে, কত স্থানে ইহাতে কত 
জনের ন্নের সংস্থান হইতেছে। প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীদিগের 

তে, দীনজনবন্ধুদিগের শ্রমে এই সকল কৃষিব্যাক সংস্থাপিত 

| হইয়া ৷ আমাদিঘ্বের দেশে কি এমন দীনবন্ধু নাই,এই বিষয়ের, 



গরিবসেবা। ২১৩ 

প্রবর্তক হইতে পারেন? প্রথমে অতি ক্ষুদ্র আয়াতনে কার্য 
আরন্ত করিতে পারা যায়। 

প্রথমে, একজন লোক নিজের ৫*০২টাকাতে ইহার কার্ধা 

আরম্ভ করিতে পাঁরেন। তাহার পর তিনি অংশীদার লইতে 
পান্ষেন। এই মূলধন ক্রমে ৫০০০ হইতে পারে। ব্যাঞ্ষের 
কয়েকটা নিয়ম থাকা আবশ্তক। শতকরা ১২. টাকার অধিক 
সুদ ওয়া! হইবে না। অংশীদারগণ শতকরা! ৬. টাকার অধিক 
নাভ লইর্বেন না। শতকরা! ৬ সুদের অধিক যাহা আদায় 

হইবে, তাহা মূলধনে যোগ হইবে। যদ্দি কখন কোন টাকা 
লোকমান হয়, সুদের এই উদ্ৃত্ব টাকা হইতে তাহা পুরণ বারা 
হইবে । এই গ্রেল কর্জা দেওয়ার কথা। এখন টাকা গচ্ছিত 
রাখার কথ! ক্ললিতেছি। ব্যাঙ্কের এইরূপ কোন নিয়ম থাঁক। 
উচিত যে, ধাহারা ঘ্যান্তে টাকা গচ্ছিত রাখিবেন, তীহাদিগের 

টাকার উপর শতকরা ৬ বা ৫ করিয়া সুদ গাইবেন, এবং ছুই 
এক মাস পূর্বে সংবাদদিলে তাহারা টাকা তুলিয়া লইতে পারি- 
বেন। এই গচ্ছিত টাকা ও ব্যাঙ্ক শতকর! ১২. সুদে থাটা- 
ইবেন। যদ্দি গড়গড়তা৷ শতকরা! ৯. টাকা সুদ আদায় হয়, তাহ! 

হইলে এই গচ্ছিত টাকার উপরও ব্যান্কের শতকরা! ৩. বা ৪, 
লাভ হইচ্ভ গারে,এই লাভও অংশীদারগণ লইবেন না। মূলধন 

ইহা যোগ করিবেন। কোন টাকা লোকসান হইলে, এই বৃদ্ধি 
টাকা হইতে তাহা পুরণ হইতে পারিবে। এইরূপ করিলে কোন 
অংশীদারের ব! গচ্ছিতকারীর এক পয়মাও কখনও ক্ষতি হইতে 
পারিবে না। এই ব্যাঙ্ক সুন্দর রূপে চলা আর না চলা, যান্বের 
কার্ধ্যাধাক্ষের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। বার্্যাধাক্ষ সৎ ও 
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কার্য্যপটু হওয়া আবঠক। গ্রামের কোন কৃষকের অবস্থা 
কিরূপ, কাহার চরিত্র কিরূপ, এ সকল বিষয় তাঁহার বিশেষ 

সন্ধান রাখ! আবস্তীক। কাহার নিকট কিরূপ জামিন লওয়া 

আবশ্বীক, তিনিই তাহার সমুদয় অবস্থা জানিয়। স্থির করিবেন। 
গরিব কুষকদিগের সম্পত্তি নাই, বলিলেই হয়। সুতরাং সম্পত্তি 
বন্ধক চাহিলে গরিবদিগের ব্যাঙ্ক চলিবে নাঁ। তবে জামিন- 

্য্ন্প ছুইজন অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন ও সচ্চরিত্র কৃষকের নাঁম 
খতে লিখিয়! লইলে যথেষ্ট হইবে। যে ককষক সচ্চরিত্র, তাহার 

চরিত্রই উত্তম জামিন। যে ব্যক্তি অলস, মদ্যপায়ী, জ্ুয়াচোর, 
তাঁহাকে অবশ্ঠ কার্ধ্যাধ্যক্ষ টাকা দিবেন না।' কৃষক টাঁক! কর্জ 

লইয়! তাহা কি বিষয়ে ব্যয় করে, তাহার..প্রতি যথাসম্ভব নজর 
রাখাও ভাল। 

কার্ধ্যাধক্ষের কাঁধ্য পর্ধ্যবেক্ষন ও তাহাকে পরামর্শ দিবার 

জন্ত কার্ধ্যনির্বাহক সভ! থাকিবে, অংশীদারগণ যাহাকে যাঁহাকে 

মনোনীত করিবেন, তীহারাই এই মতার সত্য হইবেন। যাহাকে 
ঘত টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে,তাহাঁর হিসাব সকল অংশীদারের 
ষ্টব্য থাকিবে। ধাহাতে অন্ততঃ কথঞ্চিং সঙ্গতিষ্পন্ন কৃষক 

টাকা! বচাইয়। ব্যাঙ্গে দিয়। সুদ পায় তজ্জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে | 

পরবর্মমেণ্টের 98125 02171 আছে বটে, কিন্ত তালুতে ৩4৪ 

মাত্র সুদ পাওয়! যায়। কৃষিব্যান্কে শতকরা ৬ টাকা করিয়া 

দুদ পাইলে কৃষক ধ্রব্যান্কে উদ্ধত টাকা রাখিতে পারে ইউ 
রোগে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকগণ উদ্ধত টাকা! কৃষিব্যান্কে রাখিতেছে। 

তাহাতে দক্গতিমগর রুষকের টাকা নিঃন্য কষকে কর পাই- 

তেছে। এইরূপে কৃষকের টাকায় কৃষকের সাহায্য হইতেছে। 



জমিদার 1 ৬৫ 

এই জন্ত এই দকল ব্যাঙ্কের কারধ্যকে কেহ কেছ 71011) 
উল বলিয়াছেন। আমাদিগের দেশে কষকগণ আপাততঃ 

অংশীদার হইতে পারিবে বা টাকা গচ্ছিত রাখিবে, 
ক ততদুর ভরসা হয় না। কিন্তু ব্যাঙ্ক কিছুকাল চলিলে 

ক্ুষুকগণ ক্রমে দুই এক জন করিয়া ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পাররে। 

জর্মানি এবং ইটালিতে গরিবদ্দিগের জন যে সব ব্যাঙ্ক চলিতেছে, 

তাহাতে এতাবংকাল একজন অংশীদারের বা গচ্ছিতকারীর 

একটী পয়সাও লোকদান হয় নাই। আমরাও যদি ব্যাঙ্কের 

প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি রক্ষা করিয়! ব্যাঙ্ক স্থাপন করি, এবং 

ব্যাঙ্কের কাধ্য চালাই, আমাদিগের দেশেও গরিবব্যাঙ্ক চলিতে 

গারে, এবং বর্তমান মহাজনী প্রণাঁলীরূপ রাক্ষসের মুখ হইতে 

গরিৰ কৃধকৃগ্রণকে রক্ষা করিতে পারি। ্ 

জমিদার। 
সাবধান। 

জমীদারদিগের প্রতি জনসাধারণের পূর্বে যেরূপ অনুরাগ 

ও ভভিছিল এখন আর তেমন নাই। তাহার কারণ, হিলু 

ধর্ের গুণে ও আধিগত্যে, সে কালের জমীদারগণের সংকার্ধ্য 

ও স্যয় ছিল। পূর্বে কোন হিন্দু জমিদারের শরীবৃদধি হইলেই, 

তিনি দেবালয় প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, অতিথিশান! স্থাপন, 

বৃক্ষ রোপণ করিতেন, ত্রাঙ্গণ পঙ্ডিতগণকে নিষ্কর তুমি দান 

ক্ষরিতেন, প্রচুর বিদায় দিতেন, এবং অনেক নোককে আদান 
| রি 



২০৬ প্রবন্ধ-লহরী। 

করিতেন। এই সকল কার্যে সাধারণ. লোক বিশেষ উপকৃত 

হইত। | 
_ দ্েবালয়গুলি কেবলমাত্র র্পরবৃধির পোষক ছিল, তাহ 

নহে। ইহাতে কতকগুলি গরিব লোকের আহারের সংস্থান 

ছইত। জমীদার ঠাঁকুর সেবার জন্ত একট! ব্যয় নির্ধারিত 

করিয়! দিতেন। তাহার উপর, ভক্ত গ্রামবাসীরা স্বতঃগ্রবৃত্ 
হইয় ঠাকুরের যে পুজা ও ভোগ দিতেন, তাহাতে ঠাকুরবাটার 
আঁয় কিছু বৃদ্ধি হইত। যেখানে ঠাকুর বাঁটার বন্দোবস্ত ভাল, 
দেখানে কতকগুলি নিঃস্ব অথচ সন্্ান্ত লোকের স্বচ্ছন্দ 

জীবিকা নির্বাহ হইত। যে দিন কোন ব্যক্তির আহারের 

কোন সংস্থান নাই, দে দিন অনায়াসে ঠাকুর বাটার "প্রসাঁদ+ 

পাইত। ঠাকুর বাটাগুলি গ্রামে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্গণের সন্বস্ধে, 
ইংলগ্ডের (০০:72) দরিদ্র করের কার্ধ্য সম্প্রদান করিত। 

অথচ ইংলণ্ডে এই দরিদ্র কর পাইতে হুইলে, কাঙ্গালের যেরূপ 

কয়েদীর মত কষ্ট ও অধীনত! শ্বীকাঁর করিতে হইত্ব, দেবালয়ে 

সেরূপ কষ্ট, অধীনত স্বীকার করিতে হইত না। | 
এই সকল দেবালয় আবার বিশুদ্ধ ও নির্মল ভাবে, ইংরাঁজি 

প্লুব হাউজের” ( 0 0০95০) কাঁজ সংসাধিত করিত। 

অপরাহে ও সায়াহে এই সকল দেবালয় গ্রামঝ্ুমীদিগের 
সম্মিলনের স্থান ছিল। এখন যেমন দিবসের ক্লাস্তির পর 

বিশ্রাম ও চিত্ববিনোদনের জন্ত ইংলণ্ডে, ও ইন্স-ভারতের কোন 

নি স্থানে, ভদ্রলৌক “ক্লবে” গিয়া থাকেন এবং সেখানে 

গিয়া ্বালাপ করেন, তখন বঙ্গদেশে গ্রামবামীরা, প্রতিদিন 

বৈকাঁধে দেবালয়ে সমবেত হইয়া, স্থথে পরষ্পরের সহিত 



জবিদার। ... ২৯৭ 
আলীপ করিতেন । কিন্তু ইংরাজি প্রুবে”্র সম্মিলন যেরূপ 
স্ুরাপানে দুষিত হুয়, এবং সেখানকার নৈতিক বায়ু ষের্ঠ 

আবিল বোধ হয়, ভারতীয় দেবালয়ের সম্মিলন সেন্বপ হইত 
না। পবিত্র স্থানে সম্মিলন হওয়াতে সেখানকার আলাপে 

অনেকটা পবিত্রতা থাঁকিত। কোন সময়ে আমি কষঃগূর 
ষ্টেশনের নিকটবর্তী, হ্ুত্র চূর্ণীনদীতীরস্থ, শিবনিবাঁদ গ্রামে 
গিয়াছিলাম। সেখানে দেবমনিরে একদিন এক বাত্রি 

বান করিয়াছিলাঁম। সেই তগ্ন মন্দিরে, সেই নিস্তন্ধ পরিত্যক্ত- 
প্রায় গ্রামে, প্রাচীন সমাজের ধ্বংপাবশেষের মধ্যে, যাহা দেখি- 

লাম, তাহাতে হাগ্নে প্রাচীনকালের কি স্থখময়ী স্মৃতি উদিত 

হইতে লাগিল। আহা! দেই প্রফুল্তাময়,প্াচু্যময়্াস্থাময়, 
শান্তিময় পরিত্র সমাজ এখন কোথায়? এককালে কতলোকে 

এখানে ঠাকুরের "গ্রদাদ”” খাইয়া! পরিতুষ্ট হইত। এই শখ- 
ঘণ্টা-কানর-নিনাদিত, ' ধৃপ ধূনা-পুষ্প-চন্দন-সবাদিত, তটিনী- 
তরজ-পরিশীরন-কোমল-দমীর-সেবিত মন্দিরে কত পুণ্যবান্ 
ভদ্র সন্তান সায়াহে সমবেত হইয়া সদানাপ করিতেন) কত 
নরনারী তক্তিভরে পৃতচিত্তে এখানে প্রত্যহ পুজা দিতেন। 
“ তাই বলি, সে কালের হিন্দু দেবালয় ধর্মভাবের উত্তেজন| 
করিয়া, প্বরিদ্রদিগকে ঠাকুর প্প্রসাদ” দিয়া, এবং সায়াঙ্কে 
সম্মিলনের স্থান হইয়া, একাধারে ইংলণের প্চর্চ” 01010, 

“্দরিদ্রক্ুর)” এবং প্রুবের” কার্ধ্য প্রকারাস্তরে অতি সনর 

তাবে অনেকটা সম্পাদন করিত। জুতরাং অমীদারগণ আমা- 

দিগের দেশে চর্চের, “পুয়োর রেটের,” “কুবের” বাতা 

প্রকারান্তরে নির্বাহ করিতেন। 



২০৮ প্রবন্ঈ-লহ্রী। 

(২) বে কালে হিনু জমীদারগণ ব্রা্ঈণ পণ্ডিতদিগকে ধে 

নিষ্কর ভূমি দান করিতেন, তাহাতে ইংণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফেলোদিগেরও (চ:100/11010) অনেকট! কাজ করিত। এই 

সবল নিষ্ধর ভূমি হইতে যে আল উৎপন্ন হইত, তাহাতে অধ্যা- 

পৰগণের জীবিকা সহজে নির্বাহ হইত। এবং এই আয় ইংল- 
ণের (361105110) ফেলোসিপেরও কার্ধ্য করিত। জমিদারগণ 

ক্রিয়া কলাপে অধ্যাপকদিগের যে “বিদায়” দিতেন, তাহাতে 

অধ্যাপকগণ তাহা দিগের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র বিনা! বেতনে 
ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে গারিতেন, তাহা নহে, তীহারা ছাত্ 

গণকে জাহারও দিতে পারিতেন। ন্ুুতরাং ইংলণ্ডের অগ্রলর 

সংস্কারগণ (931081 এবং 90991195) যে দাতব্য ভোজন 

সম্থলিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ের (ঢ:০৩ 9০১০০15, 10 7৩০ 

016815) জন্য আন্দোলন করিতেছেন তাহা, অন্ততঃ বাহ্গণ 

ছাত্রগণের জগ, এদেশে পুরাকালে বিশেষন্নপে গ্রচলিত ছিল । 

_ জমীদারগণ ব্রাঙ্গণ্দিগিকে ভূমি বা অর্থ দান করিতেন, 

গণ্ডিতগণ শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে বিদ্যা দান করিতেন। 
ুতরাং জমীদারগণ পেকালে স্বেচ্ছায় এদেশে উক্ত শিক্ষার 

ব্যয় নির্ববাহ করিতেন । এখন সমাঞ্জ তাহাদিগের নিকট মেই 
উপকার গ্রায়ই পাঁয় ন!। 

 তৎগরে, দেকালে তৃত্বীমীগণ বিনা আবেদনে, প্রয়োজন 

বুঝিয়া, ধর্ম কাঁধ্য মনে করিয়া, ভ্বলাশয় খনন করিত্েন। 

জমীদারের কথ দূরে যাউক, ত্বমীদারের ভৃত্যের কিছু অর্থ 

হইলে, মেও গ্রাম বা নগরবাদীপিগকে জল দান করিতে গারিলে, 

নিদ্ধের জীবন সার্থক মনে করিত। ব্বষ্ধনগরে তান্মানয়ন 
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ঘোষের পুকুর” নামক. একটা দ্বীর্ঘ বাপী আছে। তারানযন 
ঘোষ কৃষ্চনগরে মহারাজার একজন থানসামা মাত্র ছিল। 

'ষে রাজ সংসারে চাকুরী, করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করে। 

তদ্বারা এই দীর্ঘ বাপী খনন করে। এবং মৃত্ার সময় গে, 

য়েপ্রাজরংশে চাকুরী করিয়! এই বাপী খনন করিয়াছিল, সেই 

রাজবংশকে ইহা দান করিয়। গিয়াছে। কবে দেই ইংরাৰি 
শিক্ষায় অনালোকিত, বিনীত ভৃত্য তাঁরানয়ন এই পুষ্করিণী 
কাটিয়! দিয় গিয়াছে, আর অন্য কত ইংরাজি শিক্ষিত লোক 

ও অন্ত কত পুরুষ ও কত স্ত্রীলোক ইহার স্সিগ্ধ জলে অবগাহন 

করিয়! দেহ স্থুশীতল করিতেছে, এবং ইহার স্বচ্ছ নির্মল জল 

গান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিতেছে। সেকালকার জমীদারের 
খানসামা*স্.সঘ্যয় করিত, একালকার কয়জন জমীদার, কয়জন 
ধনী প্রভু, তাহা করিয়! থাকেন? নেই খানগামা, শুদ্ব হইয়াও 

ব্রাহ্মণ) ভৃত্য হইয়্াও প্রভূ) অনক্ষর হইয়াও শিক্ষিত। ঈদৃশ 

দৃষ্টান্ত দর্শনে, বোধ হয় নাকি, নেকালে জমীদারের থাননামাও 

একালে জমীদারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? 

তারপর, সেকালকার জমীদারগণ সাধারণের উপকারের 

জন্য রাস্তা প্রস্তুত করিতেন, এবং ছায়ার জন্য মহাবৃক্ষ সকল 

রোপণ করিতেন। তখন রাস্ত।র জন্ঘ জোর করিয়া! জমীদার- 

গণের নিকট পথ কর আদায় করিতে হইত না| তখন বর্ম" 
বৃক্ষের উৎকর্ষের (4১1১০710016) জন্ত গবর্ণমেষ্টের দৃষ্টিপাত. ' 
করিতে হইত না; অথচ পথকরের উদ্দেশ্ত সংসাধিত হইত. 
এবং পথের ছুই ধারেই নিবিড় পল্পবিত বিশাল বিটগীশ্রেণী 
আুদীর্ঘ হরিত চন্ত্রাতপের ন্যায় মস্তকোপরি বিরাগ করিয়া, 
পথিকজনকে সুশীতল ছাক্ক গ্রদান' করিভ । 



_মেকালকার জমীদারগণের গৃহে নিত্য যেন অরদত্র হইত। 
প্রতিদিন কতজনকে তাহারা অন্নগ্দান করিতেন। জমীদারের 
বাটীতে আপিলে, কেহ ছুটা অল্প পাইবে না, এমন কখনই হইত 
না। তাহার পর বারমাসে তের গার্বণে এবং অন্নপ্রাশনে, 

উপনুয়নে, বিবাহে, শ্রান্ধাি ক্রিয়াতে ভূম্বামীতবনে প্রায় নিয়- 

তই ভোজ হইত, নিত্যই কি ব্রাহ্মণ, কি শৃদ্র, কি ধনী, কি 
কাঙ্গাল সকলেই চর্ধ্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহার করিয়া পর্ণ 

পরিতৃপ্তি লাভ করিত। তূম্বামীগণ যেমন একদিকে করগ্রহণ 

করিতেন, তেমনি আবার অন্য দিকে নানাবিধ হিতকর কার্যে, 

সাধারণ মঙ্গলে সেই অর্থ প্রত্যর্পণ করিতেন। 

জমীদাঁরগণ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, 'অতিথিশাল! স্থাপন 

করিয়া, অধ্যাপনার জন্য ব্রাঙ্ষণ পঙ্ডিতিগকে নিষর ভূমি ও 

“বিদায়” দান করিয়া, সাধারণের জন্য জলাশয় থনন, পথ 

প্রস্তুত ও বুক্ষ রোপণ করিয়া, লোককে অকাতরে অন্ন দান 

করিয়া বছুধা সমাজের মঙ্গল সাধন করিতেন। তখন তাহা- 

দিগের বিশেষ একটা উপকারিত! ছিল। এখন যে সকল কার্য 

করিবার, জন্য গবর্ণমেপ্টকে দরিদ্র প্রজা পীড়ন পূর্বক অর্থ 

সংগ্রহ করিতে হয়, তখন সেই লকল কাধ্য জমীদারগণের গুণে; 
বিন1 গীড়নে, বিনা করে অনায়াসে নুসম্পন্ন হইত। 

:ম্তরাং তখনকার জমীদারগণের গ্রতি জনসাধারণের 

১৮ ই প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এখনকার জমীদার- 
গণের সেই সকল গুণও নাই, সাধারণ লোকের তাহাদিগের 
প্রতি তেমন নার শরদ্ধাও নাই। বরঞ্চ যেখানে প্রাচীন ভূগ্বাী- 
ংশের স্থানে বদ্যজাত জমীদার উথিত হইয়াছে, প্রায় সে 
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থানেই অত্যাচার । 'তাহার কারণ বুঝ! কঠিন নহে। বুনিয়াদি 
জমীদারগণের মান্য ধন বিতরণ করিয়া, ভূমি দান করিয়া, 
আধুনিক জমীঘারগণের মান্য, ধন মংগাহ করিয়া, মত বা অদছূ- 
পায়ে অন্যের ভূমি আত্মসাৎ করিয়া, একজন বুনিয়াদি জমী- 

দারের সম্পত্তি ভাঙ্গিয়৷ দশজন আধুনিক জমীদারের টি ৃই- 

য়াছে। এই সকল জমীদারগণ, প্রাচীন বংশের মান্য লাভ 
লালায়িত হইয়া, আয় বৃদ্ধি করিবার যত্ব করেন। ইংলগ্ের 
জমীদারগণ* যেরূপে বিজ্ঞানবুদ্ধিবলে ভূমির উৎপাদদিকা শক্তি 
বর্ধিত করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, এই সকল জমীদারগণ 

প্রায়ই তাহাতে সক্ষম নহেন। তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ 

শোক আয়ের জমীদারগণের দ্বণিত উপায় অবলম্বন 

করিয়া গ্রজ্জ] পীড়ন পুর্ব্বক, জমীদারীর আয় বৃদ্ধি করেন। 
স্থতরাং তাহারা প্রজার এবং সাধারণ লোকের দ্বার পাত্র 

হইবেন, তাহা! আর বিচিত্র কি? এবং আল্লল্ডে যেমন মধ্যে 
মধ্যেই গ্রজ। বিদ্রোহ হইতেছে, এবং প্রজার জমীদার অথবা 

ভরমীদারের আমলাকে হত্যা করিতেছে; এখানেও তেমনি 

কখন কখন হইতেছে । প্রজাপীড়ক জমীপারের ব্যবহার আত 

গ্ররিবর্তিত না হইলে এইরূপ বিদ্রোহ এবং হত্যাকাঁও এখানেও 

বহুল পরিমাণে হইবে, তাহার আর আশ্টর্ধ্য কি 
তাই, যে সকল গ্রজাপীড়ক জমীদার আছেন, তাহাদিগকে 

বিশেষ ,করিয়া বলি, “নাবধান”। গরিব প্রজ্জারা ক্ষুধাতে 

ক্ষেপিয়৷ উঠিতেছে। তাহার উপর আবার অত্যাচার করিতে 

থাকিলে তাহারা ভীষণ বিপ্লবে দেশ ছারখার করিবে। পূর্বের 

ন্যায় জমীদারগণের প্রায়ই মৎকার্ধ্য ত নাই, বরঞ্চ তাহায় উপর 



২১ প্রবন্ধ-লহ্রী। 

বিলঞ্ষণ অত্যাচার আছে। এমন কি,' যে সফল জমীদারগণ 

সরে, ধার্সিক বা! দেশহিতৈষী বলিয়া প্রতিপন্ন, তাহাদিগের 
মধ্যে কাহারও কাহারও প্রজার ছূর্দশ! মফঃম্বলে আপনি দেখিয়া 

অস্থুন, তাহাদিগেক্প আর্তনাদে আপনি অশ্রু সম্বরণ করিতে 

পারিবেন না) এবং মেকালের জমীদারগণের ধর্থ্ের সহিত 

একালের জমীদারগণের বিচিত্র ধর্মের তুলনা করিতে 

পারিবেন। | 

_ এখন দেখা গেল, বর্তমান জমীদাঁ শ্রেণীর উপর, না প্রঙ্জার 
অনুরাগ আছে, না জননাধারণের শ্রদ্ধা আছে। বরঞ্চ অনেক 

স্থলে তাহাদিগের উপর লোকের দ্বণা জন্মিয়াছে। 

অন্তদিকে আবার, গবর্ণমেণ্টেরও বর্তমান জমীদার শ্রেণীর 
উপর যে শ্রদ্ধা আছে, তাহা বোধ হয় না। গবর্ণমেন্ট জমীদার- 

গণের উপর নিশ্চয়ই অনুকূল নহেন। কারণ জমীদারগণের 

বার্থ ও অধিকাঁর গবর্ণমেণ্ট দিন দিন সঙ্কুচিত করিতেছেন। 

তাহার স্থাক্ষ্য খাজনার আইন। ইহাঁর প্রতি পরিবর্তনের গতি ও 

উদ্দেস্ঠ। ভূমির উপন্বত্ব ও প্রভূত্ব ক্রমশঃ জমীদারের হাঁত হইতে 
প্রজার হাতে দেওয়া । 

গবমেণ্ট জমিদারদিগের সহিত কায়মি বন্দোবস্ত করিয়া, 

এখন গন্তাইতেছেন। ব্রিটিশ গরর্ণমেন্ট বলেন, “আমরা গড়িতে 

গিয়াছিলাম দেবতা, হইল বাঁনর”। ভারতের ইতিহাস লেখক 

দার্শনিক জেমস্ মিল বলেন, অব্যবহিত অর্থাৎ প্রক্কত.কৃষক- 
বিগ্ের সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রকাণ্ড ভুল করিয়া- 
ছিলেন, কারণ কৃষিকার্ধ্যের উন্নতি সকল দেশেই প্রধানতঃ র্কষক 
কর্তৃক হট্র! থাকে, জমীদারের দ্বারা হয় ন1”। জেমন্ফিলের, 
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পুত্র প্রা অনাথবন্ধু জন ইঁয়ার্ট মিল তাঁহার অর্থনীতি গ্রন্থে ঞ ' 

বথার সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও বলেন, বাঙ্গালার কায়মি 
বন্দোবস্ত মঞ্পূ্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, সেই বন্দোবস্ত কর্তাদদিগের সু 
দ্বেশ্ত সিদ্ধ হয় নাই,বর্তমান জমীদারগণ অকর্ণন্য খাদক “106 

1655 0101795 মাত্র। লর্ড.কর্ণয়ালিনের জীবনচরিত লেক, 

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ্, দিটনকার, লর্ড কর্ণযাপিনের কার্ধয 
সমর্থন করিতে গিয়! জমীদারগণের পক্ষ কতকট! সমর্থন করি. 

যাছেন। কিন্তু তিনিও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইংলণ্ড 
যাহীকে উন্নতি-নাধক জমীদার, 117010ঘ100 [810-1005 
বলে, বাঙ্গালীর মধ্যে তাহা দেখ! যাঁয় নাই। এ বিষয় ছুই 

গক্ষেই অনেক ফুক্তি আছে এবং অনেক লেখালেখি হইয়া গিয়াছে। 

জমীদারেরুপক্ষে বলা হয় যে, মান্দ্রার্ম ও বোগাই প্রেমি- 
ডেন্সিতে রায়তদিগের মহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট' বন্দোবস্ত 

করিয়াছেন; অথচ তাহাদিগের অবস্থা বাঙ্গালার প্রজার 

অপেক্ষা অধিকত্তর শোচনীয়। আর উত্তর পশ্চিমাঞ্চবে গবর্ণ- 

মেন্ট গ্রাম্যসমিতির সহিত খাজানার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, 

তথাপি তাহার এত হুর্দশ! কেন? ইহার উত্তরে, অপর পক্ষে 

* বল! হয়, সেখানে রায়তদ্দিগের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে বটে 

কিন্তু ক্কযমি বনোবস্ত হয় নাই। এইজন্য সেখানে এত দুঃখ । 

যদি রায়তদিগের মহিত কায়মি বন্দোবস্ত অর্থাত কথন খাজনা 

বাড়িব না এই মর্তে জমা পাকা করিয়া দেওয়া হইত, তাহা 

হুইলে তাহাদিগের ছুর্দশা হইত না, বরঞ্। দিন দিন বৃদ্ধি 

হইত। ইহা যুক্তি সঙ্গত কথা। জন ট়ার্ট মিল আশ! কৰি- 

স্বাছিলেন, তাহাদিগের ত্বম! পাকা হইবে। 
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কিন্তু আমরা তবাঙ্গালী, দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেছি: 
জমীদারগণ কি সন্তবমত উপায়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বদ্ধিত 
করিবার চেষ্টা করেন 1 . | 

জমিদারগণের রাজত্ব। 

আমি পুর্বে বলিয়াছি যে, জমীদারগণের বড় বিপদ উপস্থিত, 
প্রঞ্জাগণ, মধ্যশ্রেণীর লোক, গবর্ণমেণ্ট, এবং সমুদয় সত্যজগতের 

অগ্রসর দল তাহাদিগের গ্রতিকূল। এই চারি তোপের মুখে 
জমীদাঁরগণ অবস্থিতি করিতেছেন। এখন তীহাদিগের রক্ষার 

উপায় কি? ৰলিতেছি)--রক্ষার উপায়, নিজের কর্তব্য 

পালন কর! । 'গবর্ণমেণ্টের খাসমহল হইতে যে টাকা আদার 

হয়, তাহার শতকরা ১২২ টাকা উন্নতির জন্য ব্যয় করিবার 

ব্যবস্থা আছে। ইহার মধ্যে শতকর! ১/* ব্লাস্তার জন্য, ২২ 
স্বাস্থ্যকর উন্নতির জন্য, এবং ৭1* সম্পত্তির কার্য নির্বাহ এবং 

নানাবিধ উন্নতির জন্য ব্যয় হইবে, এইরূপ নিয়ম আছে।, 

জমীদারগণের নিজের জমীদারির উন্নতির জন্ত এইরূখ* একট। 
ব্যবস্থা করা উচিত। 

_ মুনাফা, অর্থাৎ সার খাজানা বাদে জমীদারের যে আয় আ্বাছে, 
তাহার মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ১*২ টাক! করিয়া জমীদারী ও 

প্রজাদিগের উন্নতির জন্য জমীদার ব্যয় করুন। জমীদারগণ 
পথকর দিতেছেন, সুতরাং রাস্ত। নির্মাণ গবর্ণমেষ্টেরই করা 
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উচিত। গথকরের টাকা রাস্তার জন্য যাহাতে সমুচিত ভাবে 
নিজের নিজের জমীদারীতে বায় হয়, যতদূর সম্ভব তৎগক্ষে 
প্রত্যেক জমীদাঁরের চেষ্টা করা কর্তব্য। আর ইহার উপঠর 
গ্রজাদিগের ব| চাসের সুবিধার জন্ত নিজের মুনাফার শতকরা | 

চান্ি আনা অংশ রাস্ত| নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য জমীদারের ব্যয় 
করা উচিত। মুনাফার শতকর! ২২ টাঁকা গ্রাসের স্বাস্থাজর্নক 
উন্নতির জন্য ব্যয় কর! আবশ্তক। ইহাতে কেবল প্রজার সখ 

বৃদ্ধি, তাহা লহে, ইহাতে জমীদারের আয় বৃদ্ধিও হইবে । অনেক 
জমীদারীতে প্রজ। ম্যালেরিয়। জরে মরিয়! যাইতেছে, নূতন 
প্রজা পত্তন হইতেছে ন!। ঘর ও চাল ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছে। 

এই সকল বাস্ত জমীর খাজন! পাওয়া যাইতেছে না, "ফৌতে”্র 

মধ্যে পল্িতেছে | "ফৌত” প্রজার মাঠান জমীরও খাজনা 

আদায় হইতেছে না। প্রজা যতই ফৌত হইবে বা মরিবে, 

গ্রাম যত্তই উৎসন্ন যাইবে, জমীদারের আয় ততই কমিবে। এ 

অতি সহজ কথা। প্রজা রোগে রোগে চিকিৎমার ব্যয়ে সর্ধ- 

শ্বাস্ত হইলে, অথবা উপার্জনে অক্ষম হইলে, থাজান দিতে 

অসমর্থ হয়। গকর দ্ধ পাইতে হইলে যেমন তাহাকে বীচাইয়। 

'অুস্থ রাখিতে হইবে,তেমনি প্রজার নিকট থাঁজানা পাইতে হইলে 

তাহাকে,্রাচাইয়। সুস্থ রাখিতে হইবে, গ্রাম স্বাস্থাজনক করিতে 

হইবে। তাই বলি, বুঝিয়! দেখিলে স্বাস্থ্াকর উন্নতির জন্য যে 
টাকা! ব্যয় হয়, তাহা জমীদারীর আয়ের বৃদ্ধির জন্ত বায় হয়, 

'মনে করা যাইতে গারে। 

মুনাফার শত কর! ২২ টাকা গরিব গ্রজাদিগের ট্ জন্ব 

গ্মীদারের ব্যয় করা কর্তবা। এই শিক্ষা যে রেবল রেখাপদ্া 
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তাছ নহে। প্রল্লাগণ যাহাতে পুস্থ ও সচ্চরিতর হয়, নিজের বর 
ও গ্রাম পরিষ্কার রাখিতে শিক্ষা! করে, তাহাও ইহার অন্তর্গত। 

' বাকী শতকরা! ৫৮ টাকা জমীদারীর আয় বৃদ্ধি, অর্থাৎ 

জমীর উৎপাদিক! শক্তি বৃদ্ধির জন্য জমীদার ব্যয় করিবেন। 

. জমীদার কেবল মুনাফার কিছু টাক! এইকপে প্রজা ও জুমী- 
দরীর উন্নতির জন্য বায় করিয়৷ ক্ষাত্ত থাকিলে হইবে না। 
জমীদার তাহার গ্রামের মিউনিসিপাপিটী, ডাক্তার, শিক্ষক ও 
বিচারক, রক্ষক ও পালক, সংক্ষেপে ক্ষুদ্র রাজা-"ই্হা তাহার 
সদা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে । এবং সেই মত কার্য করিতে 
হইবে। ধর্মের পথে, উন্নতির পক্ষে, মঙ্গলকলে, জমীদারগণ! 
তোমাদিগের ক্ষমতা ও প্রতুত্ব অদ্যাপিও অনীম। পূর্বে যেমন 
তোমরা এক একজন রাঁজ। ছিলে, এখনও তেমনি আছ। 

পাপশ্বেচ্ছাচারিতায়, অনিষ্টসাধনে এখন তেমন 'শ্বাধীন নও 

বটে, কিন্তু মঙ্গল বিধানে হিতপাধনে তেমনি স্বাধীন আছ। 

মঙ্গলকল্পে তোমার জমীদারীতে তোমার সিংহাসন এখনও 

তোমার জন্ত খালি রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে এখনও তুমি 
সেইথানে গিয়] বনিয়। রাজত্ব করিতে পার। সিংহাসনের পদ- 

পরাস্ত হইতে দয়া ও ধর্মের, জান ও জীবনের নির্বর নিঃস্থত, 
হউক। তাহার পবিত্র বারিতে রাজ্য ধৌত ও মিতু হউক) 

থাদ্য ও স্বাস্থা, শিক্ষা! ও সুবিচার বিতরণ করুক। দেখিবে, 

াস্মীর প্রত্যেক গ্রাম কেমন এক নবীন দিব্য রূপ ধারণ 
করিবে। দেখিবে, ধরাঁধামে কেমন স্বর্গীয় সখের আবির্ভাব 

হইবে। দেখবে, সুস্থ, শিক্ষিত, ক্কৃতজ্, পুলকিত প্রজাবুনদের 

: হবায়মন্দিরে তুমি দেবরাজব৭ পুঁজিত হইবে। প্রত্যেক গবর্প 
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মেন্টকে যেমন অহরহঃ নানাবিভাগে কাঁধ্য করিতে হইতেছে,__ 
দ্শতভৃজার স্তাঁয় দশ হন্ত বশ দিকে নিয়োজিত করিয়া অশিব ও 

অশান্তি মহিষাস্থরকে পদতলে রাখিতে হইতেছে-_-তেমনি জমী- 

দীরকেও দশদিকে তাহার মঙ্গলমরী চেষ্টা নিত্য প্রয়োগ করিতে 
হইনে।. গবর্ণমেণ্টের যত [96781090 বা বিভাগ আছে, 

জমীদারগণেরও প্রায় তত 70০91006161 তীহাঁরও মিউনি- 

সিপাল ডিপার্টমেন্ট, মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্ট- 
মেন্ট, জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট ও এগ্রিকল্চারল ডিপার্টমেন্ট 

থাক উচিত। 

১ জমীদারের মিউনিসিপাঁল বিভাঁগ | জমীদাঁর 
ভাল লোক পঞ্চায়েত নির্বাচন করাইয়৷ যাহাতে গ্রাম 

পরিক্ষার শ্মাকে, তাহার দাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। লোকে 
বাসস্থানের নিকটে মল মূত্র ত্যাগ না করে তজ্জন্ত দৃষ্টি রাখা 
আবস্তক। গ্রামের একটা ভাল পুঞ্করিণী পানীয় জলের 

জন্ পৃথক রাখা; লোকে স্নান করিরা বা অন্ত প্রকারে তাহা 
ময়লা না করে; পানীয় জলের পুষ্করিণী না থাকিলে কোন 

পুক্ষরিণী খনন বা পক্কোদ্ধার করিয়৷ দেওয়া!) পানীয় জলের 

'পুকুরের পাশে ময়লা ধুইয়। পুকুরে ন৷ পড়ে, তাহার উপায় 

করিয়া দেয়া; রাস্তাদি পরিষ্কার রাখিবার জন্ত অল্প বেতনে 

মেহতর রাখ!) গ্রামের জল নিকাদের পথ করিয়া দেওয়া-" 

ইত্যাদি* নানারপ স্বাস্থ্যজনক কার্যের প্রবর্তক সুশিক্ষিত 

জমীদারই হইতে পারেন। এবিষক়্ প্রজাদিগের বদ্ধমূল কুসং- 

স্কার আছে। জমীদারকে খুব আস্তে আস্তে অস্াস্থাজনক 

কুপ্রথা ক্রমশঃ উচ্ছেদ করিতে হইবে। | 
ৃ ৯৭৯ 
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২। জমীদারের মেডিক্যাল ভিপাঁ্টমেণ্ট বা 
চিকিতস! বিভাগ | ইহাতে অধিক ব্যয় না করিয়৷ প্রজ। 

দিগের উপকার করা যাঁয়। এখন গ্রামে হোমিওপ্যাথি জানেন, 

এমন ভদ্রলোক ছুই একজন পাঁওয়! যায়। এইরূপ নোকের 

হৃস্তে বংসর বৎসর কয়েক টাঁকার হোমিওপ্যাথিক ওঁষধ বিতরণ 

করিতে দিলে প্রজাদিগের উপকার হয়। যখন বিশ্ৃচিক। 

প্রভৃতি রোগ মহামারীরূপে দেখ যায়, তখন বিপন্ন গ্রামে 
একজন স্থদক্ষ চিকিৎসক প্রেরণ করিয়া রীতিমত “চিকিৎস! ও 

ওধধের ব্যবস্থা করা উচিত। যদি তাহাও না হয়, গোমস্তা 

দ্বারা রুবিনীর কর্প,র-আরক (ম্পিরিট অব ক্যান্কার) বিতরণ 

করিলে অনেক প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। অতি অন্ন ব্যয়ে 

বিশেষ উপকার হইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ।.. ছুই বৎসর 
পূর্বে শীতকালে একটা গ্রামে সহসা! ওলাউঠা রোগ দেখা 
দিল। মুসলমান প্রজার মধ্যে অধিক লোক মরিতে লাগিল। 

ওষধ দিয়া প্রজা রক্ষা করিবার জন্ত গোমস্তার উপর 

জমীদারের কোন হুকুম ছিল না। বরঞ্চ খাজনা আদায় 

করিয়া এক কিস্তি মোট! চালান দিবার জন্ত জমীদার মহা- 

শয়ের নিকট হইতে গোমস্তার উপর বারস্বার কুপিত তাগিদ 

আসিতেছিল। প্রজািগের মধ্যে চতুর্দিকে গ্হাহাকার, 

প্রজার ঘরে অন্ন নাই, মলমৃত্রলি্ড মুতদেহ রহিয়াছে। 

গোমন্তা কাহার নিকট থাজনা আদায় করিবে? গোমস্ত। 

ভাবিতেছে যে, খাঁজান! পাঠাইতে পারিতেছি না) ইহার 

উপর যদি ওঁষধের দরবার করি, ত্বাহা হইলে অমনি বরতরফি 
পত্র, নেহায়ত পক্ষে, কড়া ধক আঙ্গিবে। গোমস্তা মাথায় 
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হাত দিয়া বসিয়া থাকিল। প্রঞ্জারা মরিতে লাগিল। অবশেষে 

গোমস্তা জমীদারকে না জানাইয়া, যেরূপে হউক, দোকান 

হইতে এক শিশি রূবিনির কর্প “রের আরক আনিয়া রোগাঁ- 

ক্রান্ত প্রজাদিগকে দিতে লাগিল। ষে কয়টাকে রোগের 

প্রথম শত্রপাত হইতে এই ওঁধধ দিয়াছিল, সে কয়টারই প্রঃণ- 
রক্ষা হইয়াছিল। হিসাব করিয়! দেখিলে প্রতি গ ছুই আন! 

ব্যয়ে একটা করিয়৷ মনুষ্য-জীবন রক্ষা পাইয়াছিল এবং তাহার 

সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্তা মমেত একটা! একট| সমগ্র পরিবারের ভীষণ 

শোক ও অনাথদৈন্তদশা। নিবারিত হইয়াছিল। এইক্প অতি 

সামান্ত বায়ে যে স্থলে গরিব প্রজার জীবন রক্ষা! হয়, সে স্থলেও 

অনেক জমীদার উদাসীন। কি আক্ষেগের বিষয় ! মনুষ্যচরিত্র 
এত নীচ নিষ্ঠুর হইতে পারে ! 

অপরদিকে আর এক চিত্র দেখ। কয়েক বৎসর হইল রোম 

মহানগরীতে মহামারী হইল । লোকে যেমন রোগে পড়িতেছে, 

অমনি মরিতেছে। রোগ আবার সংক্রামক । এই মহামারীর 

সময় রোগীর দ্বারে দ্বারে ওধধ হস্তে করিয়া, চিকিৎমক সঙ্গে 

লইয়া, এক ব্যক্তি ফিরিতেছেন। এ দেখ কেমন মোহনমুর্তি, 

"মুখে কেমন রাজভ্রী, চোখে কেমন নির্ভীক দয়। দেবভাবে 

দীপ্তি পাইতেছে। উনি কে? উনি ইতালীর রাজা, হ₹ংবর্ত; 
প্রজাপালক, প্রজারক্ষক রাজা, ভীষণ সংক্রামক রোগের ভয়ে 

এক সুহূর্তমাত্রও ভীত নহে। 

. জপ বিধাঃনীকেংমুদ্িণ্ কাচিত্ত। মরণে রণ” 

“ক্ষণ বিধ্বংসী এই শরীর দ্বারা সংগ্রাম ও মরণে চিন্ত। কিঃ” 

হিসুদিগের এই যে খিবচদ, তিনি জীবনে অতি উদ্ষতাবে 
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প্রতি মূহুর্তে প্রতিপালন করিতেছেন। এই জনক সদৃশ 

রাজি হংবর্ত না গ্েচ্ছ ? যাঁউক, সে ছুঃখের কথা যাঁউক। এই 
রাজ প্রন্কত জমীদার ; তৃম্বামী নামে অভিহিত হইবার ইহা- 
রই প্রকৃত অধিকার। মকলে হংবর্ত হইতে না পারি, আদর্শ 

উচ্চ রাখ। কর্তব্য। আমাদিগের দেশের জমীদারগণের “এই 

এই আদর্শ সতত মনে রাখা কর্তব্য! 

৩। জমীদারের এডুকেশন ডিপার্টিমে্ট বা 
শিক্ষাবিতাঁগ । গ্রামে গবর্ণমেন্ট রক্ষিত যে পাঠশাল! 
আছে তাহা! যথেষ্ট নহে। অনেক গ্রামে প্রজার! তাহাদিগের 

ছেলেদের জন্ত কিছু কিছু বেতন দিতে সন্মত। জমীদায় 
তাহার উপর কিছু সাহাধ্য করিলে, এই পাঠশালাগুলি বেশ 
চলিতে পারে । আর জমীদারের গোমস্তার যে যুহুরি থাকে, 
তাহাকে মাপিক কিছু দিলে, নৈশবিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়! 

হইতে গারে। এই শিক্ষ! বিভাগে জমীদারের মুনফার উল্জি- 
থিত শতকরা! ছুই টাকা ব্যয় করিলে, প্রজাদিগের বিলক্ষণ 
উপকার হইতে পারে। জমীদার যখন নিজে গ্রাম পরিদর্শনে 

যান, তখন এই পাঠশালাগুলি তিনি নিজে পরিদর্শন করিলে, 

ভার হয়। রী 

৪। জমিদারের জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট ব| 
বিচার বিভাগ । এখনও মফঃগ্বলে কোন কোন জেলায় 

জমীদারের কাছারীতে প্রজ্জাদিগের মাধলার বিচার হয়। এই 
সকল কাছারীর মোক্তার আছে। বাদী ও প্রতিবাদীকে তাহা" 

দিগের প্োঞ্চারকে এক টাকা করিয়া! দিতে হয়। মোক্তার- 
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গণ জমীদারের নিকট মোক্তারি করিবার ক্ষমতা পান। 

গবর্ণমেন্টের আদালতে মকেলদিগ্সের যত খরচ ও হয়রাপি 

হয়, এখানে সেরকম হয় না। অল্পসময়ে এক টাকা মাত্র 

ব্যয়ে, যাহহুয় একট! বিচার হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রথার 

আমি নমর্থন করি না। জমীদার তাহার প্রতি গ্রামে খুদি 
সালিসী বিচারের উপাঁয় করিয়৷ দেন, তাহা হইলে প্রজা- 

দিগের বড় মঙ্গল হয়। জমীদার ভাল লোক দেখিয়! ছুই জন 

সালিস নির্ৃক্ত করিতে পারেন। আর গ্রজারা দুই জন লোক 
নির্বাচন করিতে পারে। এই চারি জনে পঞ্চম ব্যক্তি নির্বা" 

চন করিলে, যে পঞ্চায়েত স্থাপিত হইবে, তাহা দ্বার! সালিমের 
সমুদয় কার্য হইতে পারে। যে সকল ফৌজদারি মোকদমার 
রফা হইসে» পারে, (001090708116:0761০9) তাহারও 

এখানে মীমাংসা বা রফা হইতে পারে। 
৫। তাহার পর জমীদাঁরের একটী এশ্রিকল- 

চরাল ডিপার্টমেণ্ট বা! কৃষিবিভাগ থাকা উচিত ।-_ 
তাহাতে জমীদার যাহাঁতে কৃষি প্রণালীর উন্নতি হইতে 

পারে,তাহার চেষ্টা করিবেন। কিছু জমী নিজ জোতে রাখিয়া, 

'নিজে আবাদ করিয়া জমীর উর্বরতা শক্তি কিসে বৃদ্ধি হয়, 

কোনও*নুঁতন শস্তে অধিক লাভ হইতে পারে কি না, গোজাতির 
উন্নতি কিসে হয়, ইত্যাদি বিষয় অল্প ব্যয়ে পরীক্ষা করিয়! . 

দেখিছ্তে থাকিবেন। এবং যেখানে লাভের সম্ভাবনা দেখিবেন, 

তাহা নিজের প্রজাদিগের মধ্যে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। 

এই প্রকারে জমীদার তাহার রাজত্ব স্থীপন করিতে পারেন। 

এবং প্রজার ও দেশের লোকেন্প নিকট বিশেষ সমাদৃত, লন্মা- 
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নিত ও পৃর্জিত হইতে পারেন। এবং প্রজার মহাঁবলে গব্ণ- 
মেপ্টের নিকট বলীয়ান্ হইতে পারেন। 

এই রাজত্ব পাইতে হইলে, এখন যাহাঁকে প্জমিদারী বুদ্ধি” 

ধলে, প্রথমে তাহা ত্যাগ করা আবশ্তক। প্জমিদারী বুদ্ধি 

আর্থ অনেকের নিকট এখন ফিচেল ও ফেরাপি বুদ্ধি, গা" 

প্রতারক বুদ্ধি বুঝায়। যেমন ভদ্র ও ধার্মিক লোক যতই দক্ষ 

তীক্ষবুদ্ধি হউন ন! কেন, তীহার পক্ষে পুলিশে কাজ কর! বড়ই 
কঠিন, তেমনি ভদ্র, ধার্মিক ও অকপট ব্যক্জির পক্ষে বর্তমান 
প্রণালীতে জমিদারীর কার্ধ্য করা বড়ই কঠিন। তাহার কর্তৃত্থে 
প্রজা যতই ম্নখে থাকুক না কেন, খাজান1 যতই উচিতভাবে, 

আদায় হউক না. কেন, সব বিভাগে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া মিতব্য- 
সত দ্বারা, অপব্যয় নিবারণ করিয়া, তিনি ধত টাক্ষা বাচান 
না কেন, পতিত জমী বিলি করিয়া দিয়া যতই আছ বৃদ্ধি করুন 

না কেন, সংক্ষেপে, ধর্মসঙ্গত উপায়ে যতই জমিদারীর উন্নতি 

করান না কেন--তিনি যদি পরের জমী ফীকী দিয়া বা কাড়িয়া 

লইতে ন! পারেন, প্রজাকে জব করিতে না পারেন, অধিকাংশ 

লোকের মতে, তাহার “জমিদারী বুদ্ধি” নাই। যে হলপ করিয়া 

মিথ্যা কহিতে পারে, জাল করিতে পারে, প্রজাদদিগের ঘর: 

হালাইয়! দিতে পারে, উঠান চপিয়া প্রজা তাড়াইতে পীরে, ভয় 
বা প্রলোভন দেখাইয়! নিরীহ মেষবৎ প্রজার নিকট চিরকালের 

ধাসখত গ্বরূপ কবুলতি লেখাইয়া:লইতে পারে,কায়দায় ফেলিয়া, 
'উৎপীড়নের পেঁচ কসিয়া প্রজার শরীর হইতে যে যত রজত 

কধির বাহির করিতে পারে--অর্থাৎ এক কথায় যে দের! বদ- 
মায়েস--এখন অনেকের মতে, গাহারই সেরা! “জমিদারী বুদধি”। 
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এইরূপ দের! “জমিদারী বুদ্ধি” হইতে জগদীষ্বর আমাদিগের 

দেশের জমীদারকুলকে রক্ষা করুন। কেননা, পাঁপের দও 

আছেই, ইহকালেই হউক, আর পরকালেই হউক | অন্রের 

মন করিলেই নিজের মন্দ হইবেই হইবে। জ্ঞানী লোক, এই 

ক তারস্বরে বরিতেছেন। “০ গাঞ্জা রো) ৫0 মাথা 

0101000 5000110 100, এই কথা থে বিষয় বাকের 

ঘময় আমাদের মনে থাকে না, এই আমাদের মহ| দুর্মাতি। 

আমি চোধর উপর দেখিতেছি-'কত গাপিষ্ঠ মীদারবংশ 
উৎসন্ন গিয়াছে 'ও যাইতেছে । আর অদা যে সকল জমীদারবংশ 

পাপে পুষ্ট, জানিবে, তাহাদিগের ধ্বংম ও দও অতি মন্নিকট। 

মমাধ 
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